


 
 

 
    

CPI-หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 

 วันที่  22  มีนาคม  2564 

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครั้งที่ 1/2564 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น   

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 
 2. รายงานประจ าปี 2563 (One Report) ของบริษัทฯ ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) 
 3. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
 4. นิยามกรรมการอิสระ 
 5. ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีทีไ่ด้รับการเสนอชื่อ 
 6. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 7. รายชื่อกรรมการอิสระเพื่อรับมอบฉันทะ 
 8. ข้อปฏิบัติส าหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)  

และการมอบฉันทะ 
 9. หนังสือมอบฉันทะ  
 
 ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน) ได้มีมติ เชิญประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียง
รูปแบบเดียวเท่านั้น (E-Meeting) ณ ห้องประชุม บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1168/91 
อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระราม 4 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2563 
วัตถุประสงค์และเหตุผล :  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ได้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 
กรกฎาคม 2563 โดยมีส าเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้
แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) 

ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็น
ว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม
ดังกล่าว  

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  

 



หน้าที่ 2 ของจ านวน 11 หน้า 
 

CPI-หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 

วาระท่ี 2 รับทราบผลการด าเนินงานและรายงานประจ าปี 2563 
วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ ได้สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ดังปรากฏ
ในรายงานประจ าปี 2563 (One Report) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดจากรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมา
ด้วย 2) 

ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นสมควรรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ให้ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ 

การลงมติ : เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้  

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัตงิบการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่ก าหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดท างบการเงิน

ประจ าปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัต ิ

ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน 
ส าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท 
ส านักงาน อีวาย จ ากัด และได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความ
เสี่ยงแล้ว รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินในรายงานประจ าปี 2563 (One Report) ซึ่งสามารถดาวน์
โหลดจากรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) 

งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน 

    หน่วย : ล้านบาท 

รายการ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สินทรพัย ์ 4,133.35 3,652.76 

หนี้สิน 2,169.53 1,763.74 

รายได้จากการขาย 3,888.76 3,877.71 

รายได้รวม 3,903.92 3,890.63 

ก าไรส าหรับป ี 159.05 114.22 

ก าไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.251 0.181 

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  

 
 



หน้าที่ 3 ของจ านวน 11 หน้า 
 

CPI-หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัตจ่ิายเงินปันผลและจัดสรรก าไรประจ าปี 2563 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล :  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็น

จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังหักส ารองตามกฎหมายและช าระภาษีแล้วในแต่ละปีตาม
งบการเงินรวม ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงผลการด าเนินงานและก าไรสะสมจากงบ
การเงินเฉพาะกิจการด้วยว่ามีความสามารถที่จะจ่ายได้โดยไม่ผิดกฎหมาย และค านึงถึงสภาพคล่องของ
บริษัทฯ ที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้โดยไม่มีผลกระทบต่อกิจการอย่างมีนัยส าคัญ 

ความเห็นคณะกรรมการ :  จากผลด าเนินงานและฐานะการเงินประจ าปี 2563 ตามงบการเงินรวม 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก าไรจากการด าเนินงานจ านวน 159.05 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทฯ 
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลส าหรับผลด าเนินงานประจ าปี 2563 
เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท จ านวน 632,752,650 หุ้น รวมเป็นเงิน 69.60 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา
ร้อยละ 44 ของก าไรส าหรับปีตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดย
ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ เงินปันผลดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ 
และท าการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองเพิ่มตามกฎหมายจ านวน 5.71 ล้านบาท 

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปทีี่ผ่านมา 

รายการ 
ปี 2563 
(น ำเสนอ) 

ปี 2562 ปี 2561 

ก าไร/(ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท) 
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ  

114.22 49.45 (62.98) 

ก าไร/(ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท) 
ตามงบการเงินรวม 

159.05 90.14 (139.42) 

จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 632.75 632.75 632.75 
ก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร (ลา้นบาท) 146.71 89.13 41.89 

เงินปันผลประจ าปี (บาท/หุ้น) 0.11 0.071 งดจ่าย  
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท) 69.60 44.93 0.00 
อัตราเงินปันผลจ่าย (%) 44 50 N/A 

   หมายเหตุ  1)  ปี 2561 นโยบายการจ่ายเงินปันผลพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากข้อมูลงบการเงินเฉพาะกิจการ และท าการจ่ายเงิน
ปันผลจากก าไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จึงไม่สามารถค านวณอัตราเงินปันผลได้ 

  2)  ตั้งแต่ปี 2562 นโยบายการจ่ายเงินปันผล พิจารณาจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินรวม 

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  

 
 



หน้าที่ 4 ของจ านวน 11 หน้า 
 

CPI-หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัตแิต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับข้อ 17. ของบริษัทฯ ก าหนดว่าในการประชุมสามัญประจ าปี

ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการจะ
แบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจาก
ต าแหน่งไปนั้น อาจจะได้รับเลือกกลับเข้ามารับต าแหน่งอีกได้ ซึ่งในปีนี้กรรมการที่ต้องออกตามวาระมี
จ านวน 4 ท่าน ดังนี้ 

 1) นายบรรพต  หงษ์ทอง      กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการ 
   และ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 2)  นายไพบูลย์  คุจารีวณิช    กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 
 3) นายศราวุธ  เมนะเศวต       กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 
 4) นายรชฎ  ถวิลเติมทรัพย์    กรรมการ 

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 ธันวาคม 2563 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ และระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเพื่อเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง ได้พิจารณา
กลั่นกรองแล้วเห็นว่าคุณสมบัติกรรมการทั้งสี่ท่าน คือ นายบรรพต หงษ์ทอง กรรมการอิสระ ประธาน
กรรมการ และ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน, นายไพบูลย์ คุจารีวณิช กรรมการอิสระ 
และ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง, นายศราวุธ เมนะเศวต กรรมการอิสระ และ กรรมการ
ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์ กรรมการ ที่ครบก าหนดวาระการด ารง
ต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดและเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ เป็นอย่างดีตลอดมา หากให้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่งจะท าให้การด าเนินงานของบริษัทฯ พัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง 

อีกทั้งได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นายบรรพต หงษ์ทอง, นายไพบูลย์ คุจารีวณิช และ นายศราวุธ 
เมนะเศวต แล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อก าหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมา
ด้วย 4) และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของ
บริษัทฯ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  

จึงเห็นควรเสนอชื่อกรรมการทั้งสี่ท่านกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง 
(หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หัวข้อ การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับ
สูงสุด และ หัวข้อหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งต้ังกรรมการ)  

 



หน้าที่ 5 ของจ านวน 11 หน้า 
 

CPI-หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 

 ความเหน็คณะกรรมการ :  คณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง ได้
พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของกรรมการที่ครบก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามที่
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอ รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียด
รอบคอบแล้วเห็นว่ากรรมการทั้งสี่ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดและ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งไดป้ฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ เป็นอย่างดีตลอดมา หาก
ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่งจะท าให้การด าเนินงานของบริษัทฯ พัฒนาไปได้อย่าง
ต่อเนื่อง และกรรมการอิสระยังมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อก าหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ และ
ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตาม
ก าหนดวาระทั้งสี่ท่าน ได้แก่ นายบรรพต หงษ์ทอง กรรมการอิสระ, นายไพบูลย์ คุจารีวณิช กรรมการอิสระ, 
นายศราวุธ เมนะเศวต กรรมการอิสระ และ นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์ กรรมการ  กลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้งสี่ท่าน ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมนี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) 

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับข้อ 15 ของบริษัทฯ ซึ่งก าหนดให้บ าเหน็จกรรมการและ

ค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะก าหนด และโดยบริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัทฯ และ
คณะกรรมการชุดย่อย จึงขอน าเสนอมาเพื่อขออนุมัติพร้อมกัน 

 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากลั่นกรองถึงความเหมาะสมของ
ค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมกรรมการอย่างละเอียด โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรม
ประเภทเดียวกัน ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและผลประกอบการของบริษัทฯ และไม่ได้จ่ายผลประโยชน์
อื่นใดให้แก่กรรมการ นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมกรรมการเท่านั้น  จึงเห็น 
สมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
ประจ าปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

 



หน้าที่ 6 ของจ านวน 11 หน้า 
 

CPI-หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 

1) พิจารณาก าหนดค่าเบี้ยประชุม ประจ าปี 2564 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยพิจารณาปรับเพิ่มค่าเบี้ย
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ คณะกรรมการบริหาร เนื่องด้วยได้รับมอบหมายงานและ
ภาระหน้าที่ ที่เพิ่มมากขึ้น 

ค่าเบี้ยประชุม ต าแหน่ง 

บาท/คน/คร้ัง ท่ีมาประชุม 

ปี 2564 
น ำเสนอ 

เพิ่มขึ้นจำกปี
ก่อน 

ปี 2563 ปี 2562 

คณะกรรมการบริษัทฯ ประธานฯ 30,000 30,000 30,000 
 กรรมการ **25,000** 20,000 20,000 
คณะกรรมการตรวจสอบและ   ประธานฯ 30,000 30,000 25,000 
บริหารความเสี่ยง กรรมการ 25,000 25,000 20,000 
คณะกรรมการสรรหาและ  ประธานฯ 25,000 25,000 25,000 
ก าหนดค่าตอบแทน   กรรมการ 20,000 20,000 20,000 
คณะกรรมการบริหาร ประธานฯ **30,000** 25,000 25,000 
 กรรมการ **25,000** 20,000 20,000 
คณะกรรมการบรรษัทภบิาล ประธานฯ 25,000 25,000 25,000 
 กรรมการ 20,000 20,000 20,000 

2) พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท ซึ่งเทียบเท่า
กับปีก่อน โดยให้ประธานกรรมการพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม 

รายละเอียด 
ปี 2564 
น ำเสนอ 

เทียบเท่ำกบัปกี่อน 

ปี 2563 ปี 2562 

ค่าตอบแทนกรรมการ 4,000,000 บำท 4,000,000 บาท 4,000,000 บาท 

 

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน  

 

 

 

 



หน้าที่ 7 ของจ านวน 11 หน้า 
 

CPI-หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัตแิต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล :  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ก าหนดให้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี แต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทุกปี  

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาแต่งต้ัง  

1) นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล  ผู้สอบบัญชรีับอนุญาต เลขที่ 4807 หรือ 
2) นางสาวรุ้งนภา  เลิศสุวรรณกุล  ผู้สอบบัญชรีับอนุญาต เลขที่ 3516 หรือ  
3) นายชยพล  ศุภเศรษฐนนท ์ ผู้สอบบัญชรีับอนุญาต เลขที่ 3972 หรือ  
4) นางสาวพิมพ์ใจ  มานิตขจรกิจ  ผู้สอบบัญชรีับอนุญาต เลขที่ 4521 หรือ 
5) นางสาวรสพร  เดชอาคม  ผู้สอบบัญชรีับอนุญาต เลขที่ 5659 หรือ 
6) นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท ์ ผู้สอบบัญชรีับอนุญาต เลขที่ 5872  
ผู้สอบบัญชีบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 โดยก าหนด

ค่าตอบแทน ประจ าปี 2564 เป็นเงิน 1,500,000 บาท ซึ่งเทียบเท่ากับปีก่อน ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ
บัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ฉบับละ 100,000 บาท ซึ่งเทียบเท่ากับปีก่อน และไม่มีค่าบริการอื่นนอก 
เหนือจากนี้ 

 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ความเป็นอิสระและเป็นกลาง มีประสบการณ์ในงานสอบบัญชี มีความ
ต่อเนื่องในการตรวจสอบบัญชี และเข้าใจธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี นอกจากนี้มีการให้บริการที่ดี 
สามารถให้ค าปรึกษาแนะน าที่มีประโยชน์  และค่าสอบบัญชียังอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรม
เดียวกัน อีกทั้งผู้สอบบัญชีไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของส านักงานท า
หน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ นอกจากนี้ 
บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ใช้ผู้ตรวจสอบบัญชีส านักงานเดียวกัน โดยรายละเอียดประวัติของผู้สอบบัญชี ได้
แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) 

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 

 

 

 



หน้าที่ 8 ของจ านวน 11 หน้า 
 

CPI-หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัตแิก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล :  เพื่อให้ครอบคลุมกับธุรกิจโดยรวมและเพื่อให้รองรับการประกอบธุรกิจ

ของบริษัทฯ ในอนาคต จึงขอแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ จ านวน 22 
ข้อ จากเดิมจ านวน 40 ข้อ เป็นจ านวน 62 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ข้อ 41) ท าการเพาะปลูกพืชทุกชนิด รวมถึงเก็บเกี่ยวพืช ผล จากการเพาะปลูกทุกชนิด เพื่อจ าหน่าย หรือ

ใช้ในการผลิตปุ๋ย ยา เคมีภัณฑ์ เครื่องส าอาง เครื่องใช้เสริมความงาม เครื่องอุปโภคบริโภคทุก
ชนิดทุกประเภท หรือน าไปเป็นส่วนประกอบในการผลิตยา ปุ๋ย เคมีภัณฑ์ เครื่องส าอาง เครื่องใช้
เสริมความงาม เครื่องอุปโภค บริโภคทุกชนิด หรืออย่างอื่นที่สามารถน าไปเป็นส่วนประกอบได้ 
เพื่อจ าหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ข้อ 42) ประกอบกิจการค้า ผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน บุหรี่ ยาเส้น เครื่องดื่ม น้ าดื่ม น้ าแร่ น้ า
ผลไม้ สุรา เบียร์ อาหารสด อาหารแห้ง อาหารส าเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง เครื่องปรุงรส
อาหาร น้ าซอส น้ าตาล น้ ามันพืช อาหารสัตว์ เครื่องอุปโภคและเครื่องบริโภคอื่น ๆ ทุกชนิดทุก
ประเภท 

ข้อ 43) ประกอบกิจการ น าเข้า ส่งออก จัดหา ซื้อ จ าหน่าย ปลูก วิเคราะห์ วิจัย สกัดและพัฒนา 
เพาะปลูก ผลิตเมล็ดพันธุ์  ต้นกล้า กัญชา กัญชง ทุกชนิดทุกสายพันธุ์ สายพันธุ์พืชทุกชนิด 
สมุนไพรทุกชนิด รวมถึงเก็บเกี่ยวพืช ผล จากการเพาะปลูกเพื่อจ าหน่าย หรือใช้ในการผลิตปุ๋ย ยา 
เคมีภัณฑ์ เครื่องส าอาง เวชภัณฑ์ เครื่องใช้เสริมความงาม เครื่องอุปโภคบริโภคทุกชนิดทุก
ประเภท ผลิตภัณฑ์จากกัญชาและกัญชงที่กฎหมายอนุญาต หรือน าไปเป็นส่วนประกอบในการ
ผลิตยา ปุ๋ย เคมีภัณฑ์ เครื่องส าอาง เวชภัณฑ์ เครื่องใช้เสริมความงาม เครื่องอุปโภคบริโภคทุก
ชนิด หรืออย่างอ่ืนที่สามารถน าไปเป็นส่วนประกอบได้ เพื่อจ าหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ทั้งนี้จะประกอบกิจการได้ต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ 44) ประกอบกิจการผลิตสารปรับปรุงดินและปุ๋ย จากกากตะกอนระบบบ าบัดน้ าเสียจากอุตสาหกรรม
เยื่อกระดาษ อาหาร และเกษตรแปรรูป และวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย หรือการน า
ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้อื่นที่เกิดจากการผลิตสินค้าบริการตามที่ก าหนดในวัตถุประสงค์ไปผลิตเป็น
สารปรับปรุงดินและปุ๋ย เพื่อใช้ เพื่อจ าหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ข้อ 45) ประกอบกิจการผลิต ซื้อ จ าหน่าย รวมตลอดจนเป็นผู้น าเข้าในประเทศ และส่งออกนอกประเทศ 
ซึ่ง ปุ๋ย ปุ๋ยเคมี วัสดุปรับปรุงคุณภาพดิน ยาปราบศัตรูพืชและสัตว์ ยาบ ารุงพืชและสัตว์ เครื่องมือ
อุปกรณ์ส าหรับใช้ในการท าสวน ท าไร่ การเกษตร ทุกชนิด ทุกประเภท 

ข้อ 46) ประกอบกิจการค้า เม็ดพลาสติก พลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพ
วัตถุดิบ หรือส าเร็จรูป 

ข้อ 47) ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษา และบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ตรวจสอบและออกแบบ
ทางด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย สุขภาพอนามัยและพลังงาน ให้บริการในการบริหารจัดการ
ระบบน้ าดี และระบบน้ าเสีย หลุมฝังกลบ ให้บริการวิเคราะห์น้ า คุณภาพน้ า อากาศ และดิน 
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ข้อ 48) ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน า การจัดการสวนปาล์มน้ ามัน และเกษตรกรรม
ทุกประเภท 

ข้อ 49) ประกอบกิจการบริการรับเป็นที่ปรึกษา เกี่ยวกับระบบโรงไฟฟ้า ระบบวิศวกรรม ระบบการผลิต 
รวมทั้งระบบงานอื่นทุกประเภท 

ข้อ 50) ประกอบกิจการ ผลิต และจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน้ า และเศษวัสดุที่เกิดจากกระบวนการผลิต 
ข้อ 51) ประกอบกิจการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า โรงงาน อาคาร และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด 
ข้อ 52) ประกอบกิจการ สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง และให้บริการซ่อมแซม บ ารุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด 

พ่นน้ ายากันสนิม ส าหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไข
อุปกรณ์ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท 

ข้อ 53) ประกอบกิจการ ให้บริการฝึกอบรม และจัดสัมมนา รวมถึงให้บริการสถานที่ฝึกอบรมและสัมมนา 
ที่พัก ให้กับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน คณะบุคคล และบุคคล 

ข้อ 54) ประกอบกิจการให้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกประเภท อาทิเช่น ส าหรับการจัดการสวนปาล์ม
น้ ามันและเกษตรกรรมทุกประเภท และงานด้านอื่นๆ 

ข้อ 55) ประกอบกิจการให้บริการด้านการตลาด โฆษณา ประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการขายสินค้ า
อุปโภค บริโภค ให้แก่บุคคล นิติบุคคล ทุกประเภท 

ข้อ 56) ประกอบกิจการผลิต จ าหน่าย เกี่ยวกับอาหาร เครื่องบริโภค เครื่องดื่ม อาหารแปรรูป ผลไม้แปร
รูป อาหารเสริม รวมถึงเครื่องอุปโภคและเครื่องบริโภคทุกชนิดทุกประเภท  

ข้อ 57) ประกอบกิจการสถานบริการอันมีลักษณะเป็นสถานบันเทิง ร้านอาหารทุกชนิด ทุกประเภท 
รวมถึงการซื้อ จ าหน่ายอาหารทุกชนิด ทุกประเภท รวมถึงการซื้อ จ าหน่ายอาหาร บุหรี่ ยาเส้น 
สุรา เบียร์ น้ าดื่ม น้ าแร่ น้ าอัดลม ไอศรีม เครื่องดื่ม ทุกชนิดทุกประเภท 

ข้อ 58) ด าเนินการค้นคว้า วิจัย พัฒนา กระท าด้วยวิธีอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งสูตรหรือข้อมูลเพื่อใช้ในการ
ผลิตหรือจ าหน่ายสินค้าและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการทางด้านอุตสาหกรรมเครื่องดื่มทุกประเภท 
เครื่องอุปโภค และบริโภค รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องในเชิงอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและพาณิชยก
รรม เพื่อวัตถุประสงค์ในการด าเนินกิจการของบริษัท ในการเพิ่มพูนความรู้ ความความช านาญ 
ความเชี่ยวชาญในด้านวิชาการและเทคโนโลยี พร้อมทั้งสามารถขาย และ/หรือให้บริการแก่ลูกค้า
ทั่วไป 

ข้อ 59) ประกอบกิจการสั่งเข้ามาจ าหน่ายในราชอาณาจักร และส่งออกไปจ าหน่ายนอกราชอาณาจักร 
ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยการขายส่ง ขายปลีก เป็นตัวแทน หรือแต่งตั้งผู้อื่นเป็นตัวแทนเพื่อจ าหน่ายสินค้า
ตามที่ก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์ 

ข้อ 60) ประกอบกิจการรับจ้างผลิต และรับจ้างท าของ พืชผลทางการเกษตรทุกชนิด เครื่องดื่ม น้ าดื่ม 
น้ าแร่ น้ าผลไม้ และสินค้าอื่น ๆ ตามที่ก าหนดเอาไว้ในวัตถุประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิ ติ
บุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ  
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ข้อ 61) ประกอบกิจการค้าโดยระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ผ่านช่องทางเว็บไซด์ สังคม
ออนไลน์ ซึ่งสินค้าตามที่ก าหนดในวัตถุประสงค์ ยกเว้นธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง 

ข้อ 62) ประกอบกิจการจัดจ าหน่ายสินค้าและบริการ ผ่านทางสื่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) 
สื่อออนไลน์ เว็บไซด์ ยกเว้นธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง 

ความเห็นคณะกรรมการ :  คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ จ านวน 22 ข้อ จากเดิม
จ านวน 40 ข้อ เป็นจ านวน 62 ข้อ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น พร้อมขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เห็นชอบให้สามารถปรับเปลี่ยน แก้ไข ตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์  

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน  

วาระท่ี 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล :  วาระนี้ก าหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือให้ความเห็นต่างๆ ต่อ

คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือให้คณะกรรมการบรษิัทฯ ชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีการ
น าเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้ 
 
บริษัทฯ ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 และรับเงินปันผล 

(Record Date) ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 
ทั้งนี้ การให้สิทธิในการรับเงินปันผลในวันเดียวกันกับการก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วม

ประชุมดังกล่าวข้างต้นของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
 
เนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียง

รูปแบบเดียวเท่านั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามข้อ
ปฏิบัติส าหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และการมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) 
โดยส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และเอกสารยืนยันตัวตนมายัง
บริษัทฯ ภายในวันที่ 19 เมษายน 2564 (กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์) และ ภายในวันที่ 26 เมษายน 2564 (กรณีส่ง
เอกสารทางอีเมล (E-mail) 

หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ดังกล่าว 
ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออก
เสียงแทนท่านได้ 
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ทั้งนี้ ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) บริษัทฯ จะเปิดให้
ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตั้งแต่เวลา 13.00 น. 

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ฉบับนี้พร้อมเอกสารประกอบการ
ประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.cpi-th.com 

 
 ขอแสดงความนับถือ 

 

  (นายบรรพต หงษ์ทอง)       
   ประธานกรรมการ 

http://www.cpi-th.com/


 ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 

หน้าที่ 1 ของจ านวน 14 หน้า - AGM2563 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2563 
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) 

 
 
วัน เวลา และสถานท่ี 

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที ่23 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ โรงแรมนารายณ์ 
เลขที่ 222  ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร 

 
กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม 

1. นายบรรพต  หงษ์ทอง  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ 
   ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
2. นายนพพร  พิชา  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 
     และ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
3. นายศราวุธ  เมนะเศวต  กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 
4. นายไพบูลย์  คุจารีวณิช กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 
5. นายถกล ถวิลเติมทรัพย์ กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร 
6. นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา กรรมการ กรรมการบริหาร และ 
   กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
7. นายการุญ นันทิลพีงศ์ กรรมการ และ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 
8. นายทรงฤทธิ ์ นิวัติศัยวงศ์ กรรมการ และ กรรมการบรรษทัภิบาล 
9. นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์ กรรมการ และ รองประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร 

 
กรรมการท่ีไม่เข้าร่วมประชุม 

1. นายกิตต ิ ฉัตรเลขวนิช กรรมการ  
 
ผู้บริหารท่ีเขา้ร่วมประชุม 

1. นายกฤษฏ์พงศ์  ตากวิริยะนันท์  ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
2. นางรัศมี พงศ์จินดานนท ์ Chief Financial Officer  
3. นายธวัชชัย โฉมวรรณ์ ผู้อ านวยการสายงานขายและการตลาด 
4.  นายประวิทย์  เติมวิริยะกุล  ผู้อ านวยการสายงานบริหารทรพัยากรบุคคล  
5. นายโกศล  นันทิลพีงศ์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพไีอ อะโกรเทค จ ากัด 
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ตัวแทนผู้สอบบัญชี 
1. นางสาวอรวรรณ  เตชวัฒนสิริกุล 
2.  นายณัฐสิทธิ์  สุรพันธไ์พโรจน ์
 

ท่ีปรึกษากฎหมาย   
1. ศ.ดร. สหธน  รัตนไพจตริ  
2. ผศ.ดร. นพร  โพธิ์พัฒนชัย 
 

ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธผิู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย นางกัลยา ผกากรอง  

 
เลขานุการบริษัท นายคมกฤษ    ทองอ่วม  
 
เริ่มการประชุม 

นายคมกฤษ ทองอ่วม เลขานุการบริษัท กล่าวแนะน ากรรมการ ผู้บริหาร ตัวแทนผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา
กฎหมาย และตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ให้ที่ประชุมทราบ โดยกรรมการ
บริษัทฯ เข้าร่วมประชุม 9 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 90 

หลังจากนั้น ได้ชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนน โดยเมื่อท่านผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียน
เข้าร่วมประชุม จะได้รับบัตรลงคะแนน ซึ่งท่านผู้ถือหุ้น 1 ราย จะมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนเองถือ และ
เพื่อความรวดเร็วในการตรวจนับคะแนนในแต่ละวาระจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ไม่เห็นด้วย หรือ งด
ออกเสียง จากนั้นเจ้าหน้าที่จะท าการเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เท่านั้น เพื่อใช้ในการนับ
คะแนน และถือว่าคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนที่เห็นด้วย และเพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาของท่านผู้ถือหุ้น ในระหว่าง
การรอประมวลผลการตรวจนับคะแนน จะขอน าเสนอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาวาระถัดไป และเมื่อประมวลผล
คะแนนครบถ้วนแล้ว เจ้าหน้าที่จะท าการแสดงผลที่หน้าจอในห้องประชุมและแจ้งสรุปมติของวาระนั้นๆ ให้ที่
ประชุมทราบ 

ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นท่านใด มีความประสงคต์้องการแสดงความเห็นหรือข้อซักถาม เนื่องด้วยเป็นการป้องกัน
การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นเขียนค าถามลงในกระดาษค าถามแทนการใช้ไมโครโฟน โดย
ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งค าถามที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระนั้นๆ พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล มาด้วยตนเอง หรือ มอบฉันทะ 
แล้วน าส่งให้กับเจ้าหน้าที่  

เม่ือเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านกรุณาคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่หน้า
ห้องประชุมหรือหากท่านใดประสงค์ที่จะกลับก่อนก็ขอให้คืนบัตรแก่เจ้าหน้าที่ด้วยเช่นกัน 

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระและรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม 
2562 - 30 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระหรือรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณา และได้เปิดโอกาส
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ให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าก่อนการประชุมระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน 2563 - 20 กรกฎาคม 2563 ซึ่งมีผู้ถือ
หุ้นหนึ่งท่าน ได้ส่งค าถามล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยจะตอบค าถามดังกล่าวในวาระที่สองต่อไป  

ขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น  49 ราย จ านวนหุ้นรวมกัน
ทั้งสิ้น 372,874,778 หุ้น คิดเป็น 58.93% ของจ านวนหุ้นทั้งหมด 632,752,650 หุ้น โดยแบ่งเป็นผู้ถือหุ้นมา
ประชุมด้วยตนเองจ านวน 10 ราย จ านวนหุ้นรวม 22,091,171 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจ านวน 39 ราย 
จ านวนหุ้นรวม 350,783,607 หุ้น โดยตามข้อบังคับของบริษัทฯ ก าหนดไว้ว่าการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้อง
มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม ซึ่งจากจ านวน
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะที่กล่าวไป ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของ
บริษัทฯ แล้ว 

หลังจากนั้น นายบรรพต หงษ์ทอง ประธานกรรมการบริษัทฯ ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม ประธานฯ 
กล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้ นายคมกฤษ ทองอ่วม เลขานุการบริษัท ท าหน้าที่ด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในจดหมายเชิญประชุมตามล าดับ 
 
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที ่1/2562 
 เลขานุการบริษัท รายงานว่าคณะกรรมการพิจารณารายงานการประชุมแล้ว เห็นว่าจัดท าถูกต้อง
ครบถ้วน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งได้ประชุมเมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 ดังส าเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาล่วงหน้าพร้อม
จดหมายเชิญประชุมแล้ว  
 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น
หรือสอบถามในวาระนี้ 

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งการลงมติส าหรับวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
 มต:ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลง 
คะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562  ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้  
  เห็นด้วย จ านวน   379,826,874 เสียง คิดเป็นร้อยละ    100.0000 
  ไม่เห็นด้วย จ านวน                     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
  งดออกเสียง จ านวน                     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
  บัตรเสีย จ านวน                     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
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วาระท่ี 2 รับทราบผลการด าเนินงานและรายงานประจ าปี  2562 
  เลขานุการบริษัทฯ รายงานว่าส าหรับในวาระนี้จะแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ โดยหัวข้อแรกจะรายงาน
การด าเนินงานด้านการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR), การ
ด าเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management : SM) และ ความคืบหน้าโครงการ 
Anti-Corruption, หัวข้อที่สองจะรายงานภาพรวมอุตสาหกรรมน้ ามันพืช และหัวข้อสุดท้ายจะรายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2562 ให้ที่ประชุมทราบ โดยหัวข้อแรกขอให้ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลเป็นผู้รายงาน 
 นายการุญ นันทิลีพงศ์  กรรมการและประธานกรรมการบรรษัทภิบาล รายงานการด าเนินงานด้าน
การดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR), การด าเนินงานด้านการบริหาร
จัดการความยั่งยืน (Sustainability Management : SM) และ ความคืบหน้าโครงการ Anti-Corruption ให้ที่
ประชุมรับทราบ ซึ่งสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

1)  การด าเนินงานดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม (CSR) ได้มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมในจังหวัด
ชุมพร และจังหวัดใกล้เคียง ที่เป็นที่ตั้งฐานการผลิตของบริษัทฯ โดยแบ่งเป็น กิจกรรมด้านรักษาสิ่งแวดล้อม และ 
กิจกรรมด้านชุมชนสัมพันธ์ งบประมาณที่ใช้ด าเนินการรวมทั้งสิ้น 618,230 บาท โดยได้ด าเนินการกิจกรรม อาทิ
เช่น กิจกรรมวันเด็กกับโรงเรียนรอบข้างโรงงาน กิจกรรมโครงการพัฒนาลุ่มน้ ารอบชุมชน กิจกรรมโครงการผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร กิจกรรมสนับสนุนการศึกษามอบอุปกรณ์ให้กับโรงเรียน กิจกรรมชวนว่ิง 
กิจกรรมปรับปรุงต่อเติมกันสาดให้กับโรงเรียน กิจกรรมสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาเยาวชน เป็นต้น และในส่วนด้านการ
บริหารจัดการความยั่งยืน มีสองโครงการ คือ โครงการส่งน้ าที่ผ่านการบ าบัดจากโรงงานสู่สถานีพัฒนาอาหารสัตว์
และสวนเกษตรกร บนพื้นที่ 181 ไร่ สามารถรองรับน้ าได้ 520 ลูกบาศเมตรต่อวัน ซึ่งสามารถบริหารความเสี่ยง
ด้านน้ าที่ผ่านการบ าบัดล้นบ่อของบริษัทฯ ได้ ซึ่งน้ าที่ผ่านการบ าบัดดังกล่าวเกษตรกรสามารถน าไปใช้เพาะปลูก
หรือส ารองไว้ใช้ในหน้าแล้งต่อไปได้ และ โครงการที่สอง โครงการอบรมและให้ความรู้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ ามัน 
ณ ศูนย์การเรียนรู้ปาล์มน้ ามันซีพีไอ (CPI Learning Center) ปัจจุบันมีผู้ให้ความสนใจและเข้าเยี่ยมชมศูนย์การ
เรียนรู้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และได้เปิดหลักสูตรการจัดการสวนปาล์มแบบมืออาชีพให้กับผู้สนใจแล้วจ านวน 39 
รุ่น รุ่นละ 10-12 คน 

2) ด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น บริษัทฯ ได้รับใบประกาศรับรองการต่ออายุในฐานะสมาชิกแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC – Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition 
Against Corruption) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ใบรับรอง
ดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี ทั้งนี้เป็นผลมาจากที่บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์การต่อต้าน
คอร์รัปชั่น 

3) ด้านนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทฯ ได้ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ 
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งผลประเมินประจ าปี 2562 บริษัทฯ ได้
คะแนนเฉลี่ยโดยรวมมี 91% ได้รับการประเมินเทียบเท่าระดับ 5 ดาว ทั้งนี้เป็นผลมาจากที่บริษัทฯ มีความมุ่งมั่น
และพัฒนาปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ 
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 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น
หรือสอบถาม จึงขอน าเสนอรายงานในหัวข้อที่สองภาพรวมอุตสาหกรรมน้ ามันพืชและความคืบหน้าโครงการ
ต่างๆ โดยขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รายงาน 

 นายกฤษฏ์พงศ์ ตากวิริยะนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานภาพรวมอุตสาหกรรมน้ ามันพืช 
ให้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

 - การคาดการณ์บริโภคน้ ามันพืชของโลกในปี 2563 ประมาณ 204.69 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี
ก่อนประมาณ 3% โดยแบ่งเป็นน้ ามันปาล์มประมาณ 74.71 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทาง
การตลาด 36.50%  รองลงมาคือ น้ ามันถั่วเหลืองประมาณ 56.87 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทาง
การตลาด 27.78% น้ ามันเรพซีดประมาณ 27.75 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 
13.56% น้ ามันดอกทานตะวันประมาณ 18.89 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 9.23% 
และน้ ามันอื่นๆ เช่น น้ ามันมะพร้าว น้ ามันถั่ว ฯลฯ ประมาณ 26.47 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วน
ทางการตลาด 12.93%  

 - การคาดการณ์ปริมาณการผลิตน้ ามันปาล์มของโลกในปี 2563 ประมาณ 75.69 ล้านตัน 
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 4% อ้างอิงจากข้อมูลยูเอสดีเอ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยประเทศ
ที่ผลิตเป็นอันดับหนึ่งคือ ประเทศอินโดนีเซีย คาดว่าปี 2563 นี้จะผลิตได้ประมาณ 43 ล้านตัน 
หรือคิดเป็นสัดส่วนในการผลิต 56.81% รองมาประเทศมาเลเซีย ประมาณ 21 ล้านตัน หรือคิด
เป็นสัดส่วนในการผลิต 27.74% ส่วนประเทศไทยอยู่ในล าดับที่สามจะผลิตประมาณ 3 ล้าน
ตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนในการผลิต 3.96% 

 - ปริมาณการใช้น้ ามันปาล์มดิบของประเทศไทยในปี 2562 แบ่งการใช้เป็นกลุ่มอุตสาหกรรม
และคอนซูเมอร์ ประมาณ 1.46 ล้านตัน หรือคิดเป็น 47.25%, กลุ่มพลังงาน ประมาณ 1.34 
ล้านตัน หรือคิดเป็น 43.18% และส่งออกประมาณ 0.30 ล้านตัน หรือคิดเป็น 9.57% 

 - ราคาผลปาล์มสดและน้ ามันปาล์ม ด้วยข้อมูลสถิติราคาผลปาล์มสดตั้งแต่ปี 2558 จนถึง
ปัจจุบันราคาต่ าสุดประมาณ 2 บาทต่อกิโลกรัมและสูงสูดประมาณ 6 บาทต่อกิโลกรัม จะเห็น
ว่าราคาผลปาล์มสดจะแกว่งค่อนข้างมาก สาเหตุมาจากฤดูกาลซึ่งหากเป็นช่วงฤดูฝนที่ตก
พอเหมาะก็ส่งผลให้ผลปาล์มสดออกเยอะท าให้ราคาต่ าลง แต่หากเป็นภาวะแล้งผลปาล์มสด
ได้รับน้ าไม่เพียงพอผลปาล์มสดที่ออกก็จะมีปริมาณน้อยลง ราคาของผลปาล์มสดดังกล่าวจะ
มีผลต่อต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ ส่วนในด้านของราคาน้ ามันปาล์มดิบจะมีบางช่วงที่ราคา
น้ ามันปาล์มดิบของประเทศไทยต่ ากว่าราคาน้ ามันปาล์มดิบของประเทศมาเลเซีย ในช่วงนี้จะ
ท าการเสนอขายน้ ามันดิบปาล์มส่งออกไปยังต่างประเทศได้ แต่ในปี 2562 ที่ผ่านมาจะมีเพียง
ช่วงประมาณเดือนเมษายน ซึ่งเป็นระยะเวลาเพียงสั้นๆ เท่านั้น ที่ราคาน้ ามันปาล์มดิบใน
ประเทศต่ ากว่าประเทศมาเลเซีย หลังจากนั้นราคาน้ ามันปาล์มดิบในประเทศก็สูงกว่าราคา
น้ ามันปาล์มดิบของประเทศมาเลเซีย จึงยากต่อการที่จะเสนอขายออกไปยังต่างประเทศได ้
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 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น
หรือสอบถามในหัวข้อนี้ จึงขอน าเสนอรายงานในหัวข้อสุดท้ายผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 โดยขอให้ Chief 
Financial Officer เป็นผู้รายงาน 

นางรัศมี พงศ์จินดานนท์ Chief Financial Officer รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ให้ที่
ประชุมทราบ ซึ่งสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้  
 -  รายได้จากการขายและให้บริการ ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายรวม 

3,313 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 มีรายได้ 4,120 ล้านบาท ลดลงจ านวน 807 ล้านบาท 
หรือลดลดร้อยละ 20 สาเหตุหลักเนื่องจากราคาขายโดยเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์หลักในปี 2562 
ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 7 และปริมาณขายผลิตภัณฑ์หลักลดลงร้อยละ 11  จึงมีผลจึงมีผลท าให้
รายได้ลดลงร้อยละ 20 และเมื่อเทียบกับปี 2560 รายได้จากการขายลดลง 1,661 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ 33 เนื่องจากราคาขายลดลงร้อยละ 27 และส่วนปริมาณขายของผลิตภัณฑ์
หลักลดลงร้อยละ 3.5 

 - ก าไรสุทธิ ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลก าไรจากการด าเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย 
ภาษีเงินได้และค่าเสื่อมราคาจ านวน 361 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2561 มีจ านวน 142 ล้านบาท 
และปี 2560 มีจ านวน 221 ล้านบาท และในปี 2562 มีก าไรสุทธิ 90 ล้านบาท ในขณะที่ปี 
2561 ขาดทุนสุทธิ 139 ล้านบาท และปี 2560 มีก าไรสุทธิ 16 ล้านบาท ทั้งนี้สาตุหลักเนื่องจาก
ต้นทุนของวัตถุดิบโดยเฉลี่ยลดลง และลดลงในอัตราที่มากกว่ารายได้ที่ลดลง ส่งผลให้ก าไร
ขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 8.63 เป็นร้อยละ 15.05 

 -  งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 
4,023 ล้านบาท ลดลง 525 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2561 เนื่องด้วยที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง 117 ล้านบาท เป็นการตัดค่าเสื่อมราคาระหว่าง
ปี ส่วนลูกหนี้การค้าลดลง 58 ล้านบาท และสินค้าคงเหลือลดลง 280 ล้านบาท ในด้านของ
ส่วนหนี้สินรวมมีจ านวน 2,169 ล้านบาท ลดลง 613 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 22 เนื่องจาก
มีการคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจ านวน 519 ล้าน และเจ้าหนี้การค้าลดลง 101 ล้าน
บาท สืบเนื่องจากปริมาณและราคาวัตถุดิบที่ลดลง จึงมีผลท าให้ทั้งสินทรัพย์และหนี้สินรวม
ลดลง ในด้านของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีจ านวน 1,854 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 87 ล้านบาท เมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สาเหตุหลัก
เนื่องจากมีผลก าไรสุทธิระหว่างปี และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2562 มี 1.17 
เท่า ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ 

 เลขานุการบริษัท รายงานว่าตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้า บริษัทฯ 
ได้รับค าถามจาก คุณเมืองทอง เสถียรศักดิ์พงศ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยสอบถามดังนี้  

 ปี 2562 ผลผลิตปาล์มจากสวนของบริษัทฯ ได้จ านวนเท่าไหร่ และบริษัทฯ รับซื้อผลปาล์มสด
จากภายนอกจ านวนเท่าไหร่ ราคาเฉลี่ยเท่าไหร่ต่อตัน  
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 ในแต่ละปีบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายดูแลสวนปาล์มทั้งหมดเท่าไหร่ ต้นทุนการผลิตปาล์มต่อกิโลกรัม
เป็นจ านวนเท่าไหร่ 

 ต้นทุนในการสกัดน้ ามันปาล์มดิบ กิโลกรัมละเท่าไหร่  
 ต้นทุนในการกลั่นน้ ามันปาล์มดิบ กิโลกรัมละเท่าไหร่ และ น้ ามันปาล์ม 1 ลิตร จะต้องใช้น้ ามัน

ปาล์มมดิบกี่เท่าไหร่ 
 บริษัทฯ เคยมีแผนการท าไบโอดีเซล ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหน 
 รัฐบาลประกาศแผนรับซื้อไฟฟ้าไบโอแมสชุมชน ทางบริษัทฯ ได้มีโอกาสเข้าร่วมหรือไม่ 

 นายกฤษฏ์พงศ์ ตากวิริยะนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามดังนี้  
 บริษัทฯ มีโครงการล้มต้นปาล์มที่มีอายุเกิน 25 ปี และปลูกปาล์มทดแทน ซึ่งเริ่มด าเนินการ

ตั้งแต่ต้นปี 2552 และคาดว่าจะแล้วเสร็จสิ้นปี 2566 โดยเงินลงทุนการล้มต้นปาล์มและปลูก
ปาล์มทดแทนต้องใช้เงินลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 460 ล้านบาท บริษัทฯ คาดว่าผลผลิตของปาล์ม
ที่ได้จากการปลูกทดแทนรุ่นสุดท้ายจะเริ่มทะยอยให้ผลผลิตในปี 2566 เงินลงทุนที่ใช้ล้มต้น
ปาล์มและปลูกปาล์มทดแทนใน ปี 2559 ประมาณ 40 ล้านบาท ปี 2560 ประมาณ 26 ล้าน
บาท ปี 2561 ประมาณ 23 ล้านบาท และในปี 2562 ประมาณ 7.3 ล้านบาท ทั้งนี้ข้อมูล
ดังกล่าวบริษัทฯ ได้เปิดเผยในรายงานแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (56-1) ทุกปี  

 ปาล์มที่ปลูกใหม่ดังกล่าวนั้นได้เริ่มทยอยให้ผลผลิตตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา และได้เริ่มทยอย
ให้ผลผลิตมากขึ้นเรื่อยๆ ตามอายุของต้นปาล์มที่เติบโตขึ้น โดยในปี 2561 ได้ผลผลิตจากสวน
จ านวนประมาณ 60,000 ตัน ปี 2562 ประมาณ 68,000 ตัน และคาดว่าในปี 2563 จะได้
ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 73,000 ตัน  

 การจัดหาผลปาล์มสดในปี 2561 บริษัทฯ มีการรับซื้อผลปาล์มสดจากเกษตรกรและจากลาน
รับซื้อผลปาล์มสดรวมกันทั้งสิ้นประมาณร้อยละ 90 ของปริมาณผลปาล์มสดที่รับซื้อทั้งหมด 
และอีกประมาณร้อยละ 10 มาจากสวนปาล์มของบริษัทฯ เอง โดยปริมาณผลปาล์มสดที่จัดหา
ได้ทั้งหมดและน าเข้าผลิตในโรงงานสกัดคิดเป็นอัตราการใช้ก าลังการผลิตที่ร้อยละ 70 ของ
ก าลังการผลิตตลอดทั้งปี และในปี 2562 บริษัทฯ มีการรับซื้อผลปาล์มสดจากเกษตรกรและ
จากลานรับซื้อผลปาล์มสดรวมกันทั้งสิ้นประมาณร้อยละ 84 และจากสวนปาล์มของบริษัทฯ 
อีกประมาณร้อยละ 16 โดยปริมาณผลปาล์มสดที่จัดหาได้ทั้งหมดและน าเข้าผลิตในโรงงาน
สกัดคิดเป็นอัตราการใช้ก าลังการผลิตที่ร้อยละ 58 ของก าลังการผลิตตลอดทั้งปี  

 ปี 2562 นับว่าเป็นปีที่มีความผันผวนอย่างมากส าหรับอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์มในประเทศ
ไทย ไม่ว่าในเรื่องของปริมาณผลปาล์มสด ภาคการผลิตน้ ามันปาล์มดิบ หรือในกลุ่มผลิตภัณฑ์
สินค้าต่างๆ ที่ราคาปรับตัวลงสู่ระดับต่ าสุดและปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดภายในรอบปี โดยผล
ปาล์มสดซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักปรับลงสู่ระดับราคาประมาณ 2 บาทต่อกิโลกรัม และปรับตัวขึ้นสู่
ระดับสูงสุดที่ราคาประมาณ 6 บาทต่อกิโลกรัม น้ ามันปาล์มดิบปรับลงสู่ระดับราคาประมาณ 
14 บาทต่อกิโลกรัม และปรับตัวสูงขึ้นในระดับราคาประมาณ  36 บาทต่อกิโลกรัม จึงท าให้
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ต้นทุนน้ ามันปาล์มดิบจะอยู่ในช่วงราคา 13 – 35 บาทต่อกิโลกรัม  โดยราคาน้ ามันปาล์มดิบใน
ตลาดอยู่ในช่วงราคา 14 - 36 บาทต่อกิโลกรัม  

 โดยเฉลี่ยผลปาล์มสดสมบูรณ์ 100 กิโลกรัมจะให้น้ ามันปาล์มดิบประมาณ 16-19 กิโลกรัม  
น้ ามันปาล์มที่ใช้ในการบริโภคส าหรับครัวเรือนหรือน้ ามันขวด 1 ลิตร จะใช้น้ ามันปาล์มดิบเข้า
ผลิตที่ประมาณ 20 กิโลกรัม 

 เนื่องจากที่ผ่านมานโยบายภาครัฐมีความไม่แน่นอนเรื่องการก าหนดอัตราการผลิตไบโอดีเซล 
และจากการทบทวนงบประมาณการลงทุนและผลตอบแทนแล้ว ผลตอบแทนที่ได้ไม่เหมาะกับ
การลงทุนในกิจการดังกล่าว แต่บริษัทฯ ยังคงไม่ทิ้งการศึกษาการลงทุนนี้ แต่ต้องรอดูจังหวะ
และโอกาสในการลงทุน ซึ่งหากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป 

 บริษัทฯ มีการศึกษาความเป็นไปของการลงทุนโครงการรับซื้อไฟฟ้าไบโอแมสชุมชน แต่คงต้อง
รอรายละเอียดและข้อมูลการเปิดรับของภาครัฐเพื่อเข้าประมูลต่อไป  

  ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น
หรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอจบการรายงานในวาระนี้  

เลขานุการบริษัท รายงานว่าวาระนี้เป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่ต้องลงมติออกเสียงใน
วาระนี้  

 
มต:ิ ที่ประชุมรบัทราบผลการด าเนนิงานและรายงานประจ าปี 2562 
 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ส าหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 เลขานุการบริษัท รายงานว่าคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ  
งบการเงิน ส าหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรับรอง และคณะกรรมการ
ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงให้ความเห็นชอบแล้ว รายละเอียดเป็นไปตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อ
พิจารณาล่วงหน้าพร้อมจดหมายเชิญประชุมแล้ว 
 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น
หรือสอบถามในวาระนี้ 

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งการลงมติส าหรับวาระนี้ต้องผ่านมติ ด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
  มต:ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลง 
คะแนนอนุมัตงิบการเงิน ส าหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 
  เห็นด้วย จ านวน   379,853,274 เสียง คิดเป็นร้อยละ    100.0000 
  ไม่เห็นด้วย จ านวน                     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
  งดออกเสียง จ านวน                     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
  บัตรเสีย จ านวน                     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
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วาระท่ี 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระว่างกาลปี 2562 และอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมส าหรับ
ผลประกอบการปี 2562 พร้อมจัดสรรก าไรเป็นทนุส ารองเพิ่มเติมตามกฎหมาย 
เลขานุการบริษัท รายงานว่าคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลจ านวนหนึ่งครั้งจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 
เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.071 บาท จ านวน 632,752,650 หุ้น รวมเป็นเงิน 44.93 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 
50 ของก าไรส าหรับปีตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 90.14 ล้านบาท ซึ่ง
เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยเงินปันผลดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ การจ่ายเงิน
ปันผลระหว่างกาลดังกล่าวเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ที่ก าหนดไว้เม่ือวันที่ 23 เมษายน 2563 เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา โดยก าหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับ
เงินปันผลในวันที่ 4 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นก าหนดวันเดิมกับที่ได้เคยแจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ดังนั้นคณะกรรรมการ
บริษัทฯ จึงเสนองดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมส าหรับผลประกอบการปี 2562 และเสนอท าการจัดสรรก าไรเป็นทุน
ส ารองเพิ่มเติมตามกฎหมายจ านวน 2.47 ล้านบาท 
 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวและพิจารณาอนุมัติงด
จ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมส าหรับผลประกอบการปี 2562 พร้อมท าการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองเพิ่มเติมตาม
กฎหมายจ านวน 2.47 ล้านบาท 
 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น
หรือสอบถามในวาระนี้ 

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งการลงมติส าหรับวาระนี้ต้องผ่านมติ ด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
 มต:ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลง 
คะแนนรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562 และอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมส าหรับผล
ประกอบการปี 2562 พร้อมจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองเพิ่มเติมตามกฎหมายตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 
  เห็นด้วย จ านวน   379,853,274 เสียง คิดเป็นร้อยละ    100.0000 
  ไม่เห็นด้วย จ านวน                     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
  งดออกเสียง จ านวน                     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
  บัตรเสีย จ านวน                     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
 
วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 เลขานุการบริษัท  รายงานว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ก าหนดว่าในวาระการประชุมสามัญ
ประจ าปี กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสามโดยอัตรา กรรมการที่ออกจากต าแหน่งไป
นั้น อาจจะได้รับเลือกกลับเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกก็ได้ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
จ านวน 4 ท่าน ดังนี้ 
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 1) นายถกล  ถวิลเติมทรัพย์     ต าแหน่ง  กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร 
 2)  นายชูศักดิ์  ปรัชญางค์ปรีชา   ต าแหน่ง  กรรมการ กรรมการบริหาร และ  
      กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 3) นายการุญ  นันทิลีพงศ์          ต าแหน่ง  กรรมการ และ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 
 4) นายกิตติ  ฉัตรเลขวนิช   ต าแหน่ง  กรรมการ 
 เพื่อความโปร่งใสในการก ากับดูแลกิจการที่ดี จึงเรียนเชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระออกนอก
ห้องประชุมจนกว่าจะลงมติเป็นที่เรียบร้อย  
 เลขานุการบริษัท รายงานว่า คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยกรรมการผู้มีส่วนได้
เสียไม่มีสิทธิออกเสียง ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติกรรมการทั้งสี่ท่านคือ นายถกล ถวิลเติมทรัพย์ กรรมการ
และประธานกรรมการบริหาร, นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน, นายการุญ นันทิลีพงศ์ กรรมการและประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และ นายกิตติ  
ฉัตรเลขวนิช กรรมการ ที่ครบก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราช 
บัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ 
เป็นอย่างดีตลอดมา หากให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่งจะท าให้การด าเนินงานของบริษัทฯ 
พัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรเสนอชื่อกรรมการทั้งสี่ท่านกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อ
อีกวาระหนึ่ง  
 นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม 2562 - 30 พฤศจิกายน 2562 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเพื่อเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง ได้พิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติของกรรมการที่ครบก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนเสนอ รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างระเอียดรอบคอบแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ใน
ฐานะกรรมการบริษัทฯ เป็นอย่างดีตลอดมา หากให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่งจะท าให้การ
ด าเนินงานของบริษัทฯ พัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง
กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามก าหนดวาระทั้งสี่ท่าน ได้แก่ นายถกล ถวิลเติมทรัพย์ กรรมการ , นายชูศักดิ์ 
ปรัชญางค์ปรีชา กรรมการ, นายการุญ นันทิลีพงศ์ กรรมการ และ นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช  กรรมการ กลับเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการทั้งสี่ท่าน ปรากฎในหนังสือเชิญประชุมตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น
หรือสอบถามในวาระนี้ 

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งการลงมติส าหรับวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 



 ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1  

หน้าที่ 11 ของจ านวน 14 หน้า - AGM2563 

 

 มต:ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง 
ลงคะแนนให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจ านวนสี่ท่านตามที่ 
เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 
 1) นายถกล  ถวิลเติมทรัพย์        ต าแหน่ง กรรมการ 
  เห็นด้วย จ านวน   379,853,274 เสียง คิดเป็นร้อยละ    100.0000 
  ไม่เห็นด้วย จ านวน                     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
  งดออกเสียง จ านวน                     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
  บัตรเสีย จ านวน                     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

 2) นายชูศักดิ์  ปรัชญางค์ปรีชา         ต าแหน่ง กรรมการ 
  เห็นด้วย จ านวน   379,853,274 เสียง คิดเป็นร้อยละ    100.0000 
  ไม่เห็นด้วย จ านวน                     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
  งดออกเสียง จ านวน                     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
  บัตรเสีย จ านวน                     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

 3) นายการุญ  นันทิลพีงศ์            ต าแหน่ง กรรมการ 
  เห็นด้วย จ านวน   379,853,274 เสียง คิดเป็นร้อยละ    100.0000 
  ไม่เห็นด้วย จ านวน                     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
  งดออกเสียง จ านวน                     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
  บัตรเสีย จ านวน                     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

 4) นายกิตติ  ฉัตรเลขวนิช            ต าแหน่ง กรรมการ 
  เห็นด้วย จ านวน   379,853,274 เสียง คิดเป็นร้อยละ    100.0000 
  ไม่เห็นด้วย จ านวน                     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
  งดออกเสียง จ านวน                     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
  บัตรเสีย จ านวน                     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ 

เลขานุการบริษัท รายงานว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากลั่นกรองถึงความเหมาะสมของ
ค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียด โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ภาระหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายและผลก าไรของบริษัทฯ โดยมิได้จ่ายผลประโยชน์อื่นใดให้แก่กรรมการนอกเหนือจากค่าตอบแทน
กรรมการและค่าเบี้ยประชุมกรรมการเท่านั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการพร้อมก าหนดค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ประจ าปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 



 ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1  

หน้าที่ 12 ของจ านวน 14 หน้า - AGM2563 

 

 1.  พิจารณาก าหนดค่าเบี้ยประชุม ประจ าปี 2563 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เป็นดังนี้ 
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (เทียบเท่ากับปีก่อน) 

 - ประธานฯ 30,000 บาท/ครั้ง 
 - กรรมการ 20,000 บาท/ครั้ง 

 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง (เพิ่มขึ้นจากปีก่อน) 
- ประธานฯ 30,000  บาท/ครั้ง 
- กรรมการ 25,000 บาท/ครั้ง 

เนื่องด้วยได้รับมอบหมายภาระหน้าที่เพิ่มขึ้นในส่วนของด้านการก ากับดูแล
การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ จากคณะกรรมการบริษัทฯ 

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  (เทียบเท่ากับปีก่อน) 
- ประธานฯ 25,000  บาท/ครั้ง 
- กรรมการ 20,000 บาท/ครั้ง 

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร (เทียบเท่ากับปีก่อน) 
- ประธานฯ 25,000  บาท/ครั้ง 
- กรรมการ 20,000 บาท/ครั้ง 

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล (เทียบเท่ากับปีก่อน) 
- ประธานฯ 25,000  บาท/ครั้ง 
- กรรมการ 20,000 บาท/ครั้ง 

 2. พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท ซึ่ง
เทียบเท่ากับปีก่อน โดยให้ประธานกรรมการพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น
หรือสอบถามในวาระนี้ 

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งการลงมติส าหรับวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนน
เสียงสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

 
มต:ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ

ออกเสียง ลงคะแนนอนุมัตคิ่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 
  เห็นด้วย จ านวน   379,853,274 เสียง คิดเป็นร้อยละ    100.0000 
  ไม่เห็นด้วย จ านวน                     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
  งดออกเสียง จ านวน                     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
  บัตรเสีย จ านวน                     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
   
 



 ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1  

หน้าที่ 13 ของจ านวน 14 หน้า - AGM2563 

 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน 
  เลขานุการบริษัทฯ รายงานว่าคณะกรรมการขอเสนอให้ใช้บริการของ บริษัท ส านักงาน อีวาย 

จ ากัด โดยมี นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 หรือ นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 หรือ 
นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 หรือ นางสาว
อรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 โดย
ก าหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,500,000 บาท ซึ่งเทียบเท่ากับปีก่อน ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบบัตรส่งเสริม
การลงทุน BOI ฉบับละ 100,000 บาท ซึ่งเทียบเท่ากับปีก่อน และไม่มีค่าบริการอื่นใดนอกเหนือจากนี้ 

ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด มีความเชี่ยวชาญ
ในวิชาชีพ ความเป็นอิสระและเป็นกลาง มีประสบการณ์ในงานสอบบัญชี มีความต่อเนื่องในการตรวจสอบบัญชี 
และเข้าใจธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี  นอกจากนี้ยังมีการให้บริการที่ดี สามารถให้ค าปรึกษาแนะน าที่มี
ประโยชน์ และค่าสอบบัญชียังอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน อีกทั้งผู้สอบบัญชีไม่มีส่วนได้เสียกับ
บริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
ฯ ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด จัดหา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของส านักงานท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 
แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ นอกจากนี้ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ใช้บริการผู้ตรวจสอบบัญชีส านักงานเดียวกัน 
โดยประวัติผู้สอบบัญชีได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.  

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น
หรือสอบถามในวาระนี้ 

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งการลงมติส าหรับวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

มต:ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง 
ลงคะแนนแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้   
  เห็นด้วย จ านวน   379,853,274 เสียง คิดเป็นร้อยละ    100.0000 
  ไม่เห็นด้วย จ านวน                     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
  งดออกเสียง จ านวน                     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
  บัตรเสีย จ านวน                     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
 
 
 
 
 



 ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1  

หน้าที่ 14 ของจ านวน 14 หน้า - AGM2563 

 

วาระท่ี 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ  
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม  
นางสาวศศิเพ็ญ เกียงเชี่ยวชาญ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามดังนี้  
1) ทิศทางต้นทุนและราคาน้ ามันปาล์มในปี 2563 เป็นอย่างไร 
2) สถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19) มีผลกระทบกับบริษัทฯ อย่างไรบ้าง ทั้งเรื่องผล

ประกอบการและพนักงาน  
นายกฤษฏ์พงศ์ ตากวิริยะนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อค าถามดังนี้  
1) ด้วยการพยาการณ์คาดการณ์ปริมาณผลผลิตของผลปาล์มสดที่จะออกมาค่อนข้างได้ยาก อีก

ทั้งยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถวัดปริมาณหรือคาดการณ์จ านวนผลผลิตของผลปาล์มสดที่ จะ
ออกไดอ้ย่างแน่นอน เนื่องจากมีปัจจัยภายนอกที่บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ อาทิเช่น สภาพ
ภูมิอากาศ ความแล้งของฤดูกาล นโยบายการประกันราคารับซื้อผลปาล์มสดให้กับเกษตรกร 
สาเหตุดังกล่าวมีผลอย่างมากในการคาดการณ์ปริมาณผลปาล์มสดและต้นทุนทางด้านราคา 
แต่ทั้งนี้บริษัทฯ มีการติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องและมีการกระจายการรับซื้อผลปาล์มสดโดย
การเปิดจุดลานปาล์มของบริษัทฯ เอง พร้อมทั้งท าการปรับลดต้นทุนในส่วนอื่นๆ และ
ด าเนินการวิธีการต่างๆ เพื่อบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด 

2) สถานการณ์ไวรัสโคโรนาที่เกิดขึ้นเห็นได้ว่าจะส่งผลในส่วนภาคธุรกิจการท่องเที่ยว ที่พัก 
โรงแรมมากที่สุด ซึ่งบริษัทฯ มีสัดส่วนด้านการขายสินค้าในกับกลุ่มธุรกิจนี้เพียงเล็กน้อย ส่วน
ใหญ่การขายของบริษัทฯ จะเสนอขายให้กับกลุ่มธุรกิจพลังงานและกลุ่มอุตสาหกรรมและ
คอนซูเมอร์เป็นส่วนใหญ่ จึงไม่ส่งผลกระทบกับบริษัทฯ มากในส่วนนี้  

 
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น 

ทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่าที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุม 
 

ปิดประชุมเวลา 11.15 น. 
 
 
 
              ลงนาม_______________________________ประธานที่ประชุม 

                     (นายบรรพต หงษ์ทอง) 
 

 นายคมกฤษ ทองอ่วม ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3 

 

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

ชื่อ : นายบรรพต หงษท์อง   
ต าแหน่ง : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ /  
   ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
วันท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ  :  26 เมษายน 2561 (ด ารงต าแหน่งแล้ว 3 ปี  
    เสนอกลับเข้าด ารงต าแหน่งต่ออกี 3 ปี รวมเป็น 6 ปี)  
อาย ุ : 73 ปี   
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี B.A. (Economics), Northeastern University, USA 
 : ปริญญาโท M.A. (Economics Development), Northeastern University, USA  
การอบรม : หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP ปี 2556)  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะในบรษิัทฯ และ บริษัทย่อย :  ไม่มี 
การเปล่ียนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา :  ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหว่างผู้บริหาร :  ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกจิการอื่นทีอ่าจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ  :   ไม่มี 
ประวัติการท างาน: 
บริษัทจดทะเบียน 
2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน)   
 ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ  บริษัท เอ็กโซตคิ ฟู้ด จ ากัด (มหาชน) 
2553 - 2561 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากัด (มหาชน) 
 และ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
บริษัทจ ากัด/หน่วยงาน 
2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ บริษัท มูลา-เอกซ์ โฮลดิง้ (ไทยแลนด์) จ ากัด  
2556 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา  บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากัด (มหาชน) 
2556 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา  บริษัท ยูนิคอร์ด จ ากัด (มหาชน) 
2554 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  บริษัท ทิพยประกันชวีิต จ ากัด (มหาชน) 
2552 - 2559 กรรมการ  บริษัท เอเวอร์กรีน พลัส จ ากัด  

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 

การประชุม 
จ านวนครั้งที่เข้าประชุม / 

จ านวนครั้งที่ประชมุปี 2563 
คิดเป็นร้อยละ 

1) การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 100 

2) การประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 1/1 100 



 ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3 

  

การมีส่วนได้เสียกับบริษทั / บริษัทใหญ่ / บริษัทยอ่ย / บริษัทร่วม หรือนิตบิุคคล ที่อาจมคีวามขดัแย้งในปัจจุบัน
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
- ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เชน่ ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) 
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคัญ อันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ 

คุณสมบัตติ้องห้าม 
ไม่มีประวัตกิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่กีย่วกับทรัพย์ซึ่งได้กระท าโดยทุจรติ และการท ารายการท่ีอาจเกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชนก์ับบริษทัฯ ในรอบปีที่ผ่านมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3 

  

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

ชื่อ :  นายไพบูลย์ คจุารีวณิช  
ต าแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 
วันท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ  :  9 พฤศจกิายน 2559 (ด ารงต าแหน่งแล้ว 4 ปี  
    เสนอกลับเข้าด ารงต าแหน่งต่ออกี 3 ปี รวมเป็น 7 ป)ี  
อาย ุ : 63 ป ี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 : ปริญญาโท XMBA มหาวิทยาธรรมศาสตร ์
การอบรม : ประกาศนียบตัรหลักสูตร DAP รุ่น 113/2014 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะในบรษิัทฯ และ บริษัทย่อย :  ไม่มี 
การเปล่ียนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา :  ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหว่างผู้บริหาร :  ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกจิการอื่นทีอ่าจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ  :   ไม่มี 
ประวัติการท างาน: 
บริษัทจดทะเบียน 
2563 - ปัจจุบัน   กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จ ากัด (มหาชน) 
 และ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   
2562 - ปัจจุบัน   กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน)   
2561 - ปัจจุบัน   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)   
2560 - 2561   ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน)   
2559 - 2561   กรรมการตรวจสอบ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน)   
2559 - ปัจจุบัน   กรรมการอิสระ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน)   
2557 - 2560   รองกรรมการผู้จัดการ  บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
2557 - 2560   กรรมการบริหาร  บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
2557 - 2560   กรรมการบริหารความเส่ียง  บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
2557 - 2558   กรรมการ  บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
2554 - 2556   กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเส่ียง   บริษัท โออิชิกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
2549 - 2556   รองกรรมการผู้จัดการ  บริษัท โออิชิกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
บริษัทจ ากัด/หน่วยงาน 
2561 - 2562   ประธานเจา้หน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน บริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป จ ากัด   
2557 - 2558 กรรมการ บริษัท คาราบาวแดง จ ากดั 
2557 - 2558 กรรมการ บริษัท ตะวันแดงดซีีเอม็ จ ากัด 
2557 - 2558 กรรมการ บริษัท เอเชยีแปซิฟกิกลาส จ ากัด 
 



 ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3 

  

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 

การประชุม 
จ านวนครั้งที่เข้าประชุม / 

จ านวนครั้งที่ประชมุปี 2563 
คิดเป็นร้อยละ 

1) การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 100 

2) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 5/5 100 

การมีส่วนได้เสียกับบริษทั / บริษัทใหญ่ / บริษัทยอ่ย / บริษัทร่วม หรือนิตบิุคคล ที่อาจมคีวามขดัแย้งในปัจจุบัน
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
- ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เชน่ ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) 
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคัญ อันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ 

คุณสมบัตติ้องห้าม 
ไม่มีประวัตกิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่กีย่วกับทรัพยซ์ึ่งได้กระท าโดยทุจรติ และการท ารายการท่ีอาจเกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชนก์ับบริษทัฯ ในรอบปีที่ผ่านมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3 

  

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

ชื่อ : นายศราวุธ เมนะเศวต  
ต าแหน่ง   :  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง  
วันท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ  :  26 เมษายน 2561 (ด ารงต าแหน่งแล้ว 3 ปี  
    เสนอกลับเข้าด ารงต าแหน่งต่ออกี 3 ปี รวมเป็น 6 ป)ี  
อาย ุ : 72 ปี   
วุฒิการศึกษา  : ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
การอบรม : หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 119/2015)  
 : หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP 34/2019) 
 : หลักสูตรนักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 23 ส านักงาน ก.พ. 
 : หลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารการเงินการบัญชี รุ่นที่ 35 กรมบัญชกีลาง  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะในบรษิัทฯ และ บริษัทย่อย :  ไม่มี 
การเปล่ียนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา :  ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหว่างผู้บริหาร :  ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกจิการอื่นทีอ่าจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ  :   ไม่มี 
ประวัติการท างาน: 
บริษัทจดทะเบียน 
2562 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง  บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน)  
2561 - 2562 กรรมการตรวจสอบ  บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน)  
2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน)  
2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ  บริษัท เอ็กโซตคิ ฟู้ด จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทจ ากัด/หน่วยงาน 
2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ  บริษัท ทิพยประกันชวีิต จ ากัด (มหาชน) 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 

การประชุม 
จ านวนครั้งที่เข้าประชุม / 

จ านวนครั้งที่ประชมุปี 2563 
คิดเป็นร้อยละ 

1) การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 100 

2) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 4/5 75 
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การมีส่วนได้เสียกับบริษทั / บริษัทใหญ่ / บริษัทยอ่ย / บริษัทร่วม หรือนิตบิุคคล ที่อาจมคีวามขดัแย้งในปัจจุบัน
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
- ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เชน่ ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) 
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคัญ อันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ 

คุณสมบัตติ้องห้าม 
ไม่มีประวัตกิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่กีย่วกับทรัพยซ์ึ่งได้กระท าโดยทุจรติ และการท ารายการท่ีอาจเกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชนก์ับบริษทัฯ ในรอบปีที่ผ่านมา 
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ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

ชื่อ :  นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์ 
ต าแหน่ง : กรรมการ / กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ  
   รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
วันท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ  :  24 กุมภาพันธ์ 2557 (ด ารงต าแหน่งแล้ว 7 ปี  
    เสนอกลับเข้าด ารงต าแหน่งต่ออกี 3 ปี รวมเป็น 10 ปี)  
อาย ุ : 34 ปี 
วุฒิการศึกษา : University of Essex, UK, LLB LAW 
 : MBA, Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn 

University 
การอบรม : ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 0.84% 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : 1 หุ้น บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ ากัด, 1 หุ้น บริษัท ซีพีพี จ ากัด,  

1 หุ้น บริษัท ซีพีไอ เพาเวอร์ จ ากดั 
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะในบรษิัทฯ และ บริษัทย่อย :  ไม่มี 
การเปล่ียนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา :  ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหว่างผู้บริหาร :  บุตรชายของนายถกล ถวิลเตมิทรัพย์ 

หลานชายของนายการุญ นันทิลีพงศ์ และ นายโกศล นันทิลีพงศ์  
การด ารงต าแหน่งในกจิการอื่นทีอ่าจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ  :   ไม่มี 
ประวัติการท างาน: 
บริษัทจดทะเบียน 
2561 - ปัจจุบัน   รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน) 
2557 - ปัจจุบัน   กรรมการ  บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน) 
2557 - 2560   ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ  บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน) 
2554 - 2557 เลขานุการส านักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน)  
บริษัทจ ากัด/หน่วยงาน 
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีไอ เพาเวอร์ จ ากัด 
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซี เค เทรดดิ้ง (1965) จ ากดั 
2560 - 2562 กรรมการ บริษัท ซีพีไอ โกลว์ จ ากดั 
2559 - 2563 กรรมการ บริษัท ซีพีไอ เทรดดิ้ง จ ากดั 
2559 - 2563 กรรมการ บริษัท ซีพีไอ กรีน จ ากดั 
2559 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ  บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ ากัด 
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท ซีพีพี จ ากัด 
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ ากัด 
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ   บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จ ากดั 
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การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 

การประชุม 
จ านวนครั้งที่เข้าประชุม / 

จ านวนครั้งที่ประชมุปี 2563 
คิดเป็นร้อยละ 

1) การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/6 83.33 

คุณสมบัตติ้องห้าม 
ไม่มีประวัตกิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่กีย่วกับทรัพยซ์ึ่งได้กระท าโดยทุจรติ และการท ารายการท่ีอาจเกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชนก์ับบริษทัฯ ในรอบปีที่ผ่านมา 

 



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4 

นิยามกรรมการอิสระ 

 กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษทัฯ ได้ก าหนด
ไว้ ซึ่งเทียบเท่ากับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ กล่าวคือ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ท้ังนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา
มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย  

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน
วันท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน 
 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ 
การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วย
การรับหรือให้กู้ยืม ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้
ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขอ
อนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า ท้ังนี้ การค านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการ
ค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระ
หน้ีที่เกิดขึ้นในระหว่างหน่ึงปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส านักงานสอบ
บัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะ
ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่ง
ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท 
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ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ 

นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล 

นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสิริกุล ร่วมงานกับส านกังานฯ ตั้งแต่ส าเร็จการศกึษาจากมหาวิทยาลัย
ในปี 2536 และได้ท างานอย่างตอ่เนื่องในฝ่ายตรวจสอบและมคีวามรู้ที่กว้างขวางของมาตรฐาน
การบัญชใีนและตา่งประเทศ 
นางสาวอรวรรณ ท างานตรวจสอบท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านยานยนต์, ธุรกิจด้านการผลิต, ธุรกิจ
ด้านบันเทงิ, ธุรกิจดา้นการบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ โรงพยาบาล และ ธุรกิจด้านโรงแรม 
นางสาวอรวรรณ มีประสบการณ์ตรวจสอบที่กว้างขวาง ท้ังงานตรวจสอบบัญชีและการควบคุม
ภายใน การรับรอง รวมถึงการควบคุมภายใน J-SOX ส าหรับบริษัทผลิตยานยนต ์

 

นางสาวรุ้งนภา เลิศสวุรรณกุล 

นางสาวรุ้งนภา เลศิสุวรรณกุล ได้เริ่มเข้าท างานท่ีบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ในปี 2525 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเป็นหุ้นส่วนฝ่ายตรวจสอบบัญชีของส านักงานฯ โดยมีประสบการณ์
ใหบ้ริการลูกค้าในอุตสาหกรรมตา่งๆ ท่ีหลากหลาย และมีความเชีย่วชาญเฉพาะในอตุสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรมโรงแรม นอกจากนี้ยงัมีประสบการณ์มากมายในดา้นการ
ตรวจสอบและการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษเพื่อการซื้อขายกิจการให้กับบริษัทจดทะเบยีนใน
ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมถงึงานตรวจสอบตามมาตรฐานการบัญชีระหวา่งประเทศ 
(IFRS)  

 

นายชยพล  ศุภเศรษฐนนท ์

นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ มีประสบการณ์การท างานกับส านักงานฯ มาเป็นเวลามากกว่า 25 ปี
และด ารงต าแหน่งเป็นหุ้นส่วนของส านักงานฯเป็นเวลามากกว่า 5 ปี นายชยพล เป็นผู้ควบคุม
งานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จ านวนมากซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภททั้งที่เป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก 
มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง ธุรกิจการผลิต ธุรกิจจัด
จ าหน่าย ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 

นายชยพล มีส่วนส าคัญในงานด้านการให้ค าปรึกษาและควบคุมงานด้านการท า Due diligence ในธุรกิจหลากหลาย
ประเภท  

นายชยพล ส าเร็จการศึกษาบัญชีบัณฑิตจากจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ จาก
มหาวิทยาลัยรามค าแหง เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
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นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ 

นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ มปีระสบการณ์การท างานกับส านกังานฯ มาเป็นเวลามากกว่า 20 
ปี และด ารงต าแหน่งเป็นหุ้นส่วนของส านักงานฯ เป็นเวลามากกวา่ 5 ปี นางสาวพิมพใ์จ เป็นผู้
ควบคมุงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จ านวนมากซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภท
ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทยและธุรกิจตา่งประเทศที่มีสาขาอยู่
ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอยา่งยิง่ในธุรกจิก่อสร้าง ธุรกิจอสังหารมิทรัพย์ ธุรกิจการผลิต ธุรกิจจัด
จ าหน่าย ธุรกิจขนส่งและกิจการสาธารณูปโภค 

นางสาวพิมพ์ใจ ยังเป็นผู้ควบคุมงานการให้บริการเกี่ยวกับการให้ค าปรึกษาด้านการบริหารและการตรวจสอบเป็นกรณี
พิเศษเพื่อการซื้อขายกิจการหรือการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

นางสาวพิมพ์ใจ ส าเร็จการศึกษาบัญชีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) และปริญญาโทด้าน
การบัญชีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   

 

นางสาวรสพร เดชอาคม 

นางสาวรสพร เดชอาคม ไดเ้ริ่มเข้าท างานท่ีบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด ในปี 2537 ปัจจุบัน
ด ารงต าแหน่งเป็นหุ้นส่วนฝ่ายตรวจสอบบัญชีของส านักงานฯ โดยมีประสบการณ์ให้บรกิาร
ลูกค้าในธุรกิจต่างๆ รวมถึงบริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และธุรกจิ
ต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกจิ
โรงแรม นอกจากนี้ นางสาวรสพร ยังมีประสบการณ์ที่ส าคัญครอบคลุมทั้งงานดา้นการตรวจสอบ
บัญชี การตรวจสอบประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน การเสนอขายหุ้นเป็นการท่ัวไป 
รวมถงึการให้ค าปรึกษาอื่นๆ แกลู่กค้าตรวจสอบบัญชี โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าทีเ่ป็นบริษัทใน
กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์  

 

นางสาวสุมนา  พนัธพ์งษ์สานนท ์

นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ มีประสบการณ์การท างานกับส านักงานฯ มาเป็นเวลากวา่ 20 
ปี เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชขีองบริษัทขนาดใหญจ่ านวนมากซึง่ครอบคลุมกิจการหลากหลาย
ประเภทท้ังที่เป็นบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจตา่งประเทศที่มี
สาขาอยู่ทัว่โลก มีความเชีย่วชาญในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต และธุรกิจ
การเงินและหลักทรัพย ์

นางสาวสุมนา มีประสบการณ์ในการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษส าหรับธุรกรรมการซื้อขายหรือควบรวมกิจการ ซึ่งรวมถึง
การตรวจสอบบัญชีเป็นกรณีพิเศษของสถาบันการเงินท่ีประสบปัญหาจากวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2540 

นางสาวสุมนา ส าเร็จการศึกษาบัญชีบัณฑิตและปริญญาโทด้านการบัญชีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
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จ้านวนปทีี่เปน็ผู้สอบบัญชีของบริษัท ชุมพรอตุสาหกรรมน า้มันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) 
 รายนาม  เลขที่ใบอนุญาต จ านวนปีท่ีลงลายมือชื่อรับรอง 
  งบการเงินของบริษัทฯ ในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมา 

1. นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล  4807 2 ปี (ปี 2562, 2563)  
2. นางสาวรุ้งนภา  เลิศสุวรรณกุล  3516  1 ปี (ปี 2561) 
3. นายชยพล   ศุภเศรษฐนนท ์ 3972  4 ปี (ปี 2556, 2557, 2558, 2559) 
4. นางสาวพิมพใ์จ  มานิตขจรกิจ  4521  (-) ปี  
5. นางสาวรสพร   เดชอาคม  5659  (-) ปี 
6. นางสาวสุมนา  พันธ์พงษ์สานนท ์ 5872  1 ปี (ปี 2560) 
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ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนทีเ่กี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

 หมวด 3 
 กรรมการและอ านาจกรรมการ 

ข้อ 13.  บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยให้ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้พิจารณา
เลือกตั้ง และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธาน
กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และต าแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการท้ังหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 

ข้อ 14. ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 
(1) ผู้ถือหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทา่กับหน่ึงหุ้นต่อหนึง่เสียง 
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ แต่จะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพยีงใดไม่ได้ 
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการ

ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นั้น ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

ข้อ 15. บ าเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะก าหนด 

ข้อ 16. ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จ าเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดย
อัตรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
(1/3) 

กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใด
จะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

กรรมการผู้ออกจากต าแหน่งไปน้ันอาจจะเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ 

หมวด 4 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 32. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ 
ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะก าหนด 

ข้อ 33. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุม
สามัญดังกล่าวให้กระท าภายในส่ีเดือนภายหลังการส้ินสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น
คราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” 

  คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน
ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการ
ที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือ
หุ้นภายในส่ีสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น  
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  ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดใหม้ีการประชมุภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสองผู้ถือหุ้นทัง้หลายซึง่
เข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคับไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในส่ีสิบห้าวันนับ
แต่วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณเีช่นนี้ ใหถ้ือวา่เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นทีค่ณะกรรมการเรียก
ประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จา่ยอันจ าเป็นทีเ่กิดจากการจัดใหม้ีการประชุมและอ านวยความสะดวก
ตามสมควร  

  ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจ านวนผู้
ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 35 ผู้ถือหุ้ นตามวรรคสามต้องร่วมกัน
รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท 

ข้อ 34. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถอืหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดท าหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็น
เรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และ
จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม 

  อนึ่ง ค าบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นน้ันให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อย
กว่า 3 วัน 

ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน 
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวน
หุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม 

  ในกรณีท่ีปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมา
เข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้น
ร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัด
ประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้
ไม่จ าเป็นต้องครบองค์ประชุม 

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ 
  การมอบฉันทะจะต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และท าตามแบบที่นายทะเบียนบริษัท

มหาชนจ ากัดก าหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้ 
ก.   จ านวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่  
ข.   ชื่อผู้รับมอบฉันทะ 
ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะ

ดังกล่าวต่อประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการก าหนดไว้ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้า
ประชุม 

ข้อ 37. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ก าหนดในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องที่ 
ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ 
และจ าเป็นต้องเล่ือนการพิจารณา ให้ที่ประชุมก าหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไปและให้
คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 
7 วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนการประชุม
ด้วย 
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ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมี
แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหนึ่งหุ้น 
  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ 

นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 
  การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมใหญ่ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบ

จากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับ
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

ก. การขายหรือโอนกิจการของบรษิทัท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 
ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
ค. การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญ  

การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจดัการธุรกจิของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี
วัตถุประสงค์จะแบง่ก าไรขาดทุนกัน 

ข้อ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจ าปีพึงกระท ามีดังนี ้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุม เกีย่วกับกิจการท่ีทางบริษัทได้ด าเนินการไปในระยะ

รอบปีท่ีผ่านมา 
(2) พิจารณาและอนุมัตงิบดุล 
(3) พิจารณาจัดสรรเงินก าไร 
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5) แต่งตัง้ผู้สอบบัญช ี
(6) กิจการอื่นๆ 

หมวด 6 
เงินปนัผลและเงินส ารอง 

ข้อ 45. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติคณะกรรมการ กรณีที่มีการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

  การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทาง
หนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหน่ึง และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ภายใน 1 เดือนนับแต่มีมติเช่นว่านั้น 

ข้อ 46. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมี
ก าไรพอสมควรที่จะกระท าเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการ
ประชุมคราวต่อไป 

ข้อ 47. เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะได้มีก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ส าหรับหุ้นบุริมสิทธิ 
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ข้อ 48. บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่ง ไว้เป็นทุนส ารองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบของก าไรสุทธิประจ าปีหัก
ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

  นอกจากทุนส ารองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนส ารองอื่น
ตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินการของบริษัทด้วยก็ได้ 
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รายชื่อกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะ 
 

1. นายบรรพต หงษท์อง   อายุ 73 ปี 

ต าแหน่ง :  กรรมการอิสระ  
  ประธานกรรมการ   
  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 ที่อยู่  :  เลขที่ 1168/91 ชั้น 30 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4  
   เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10120 

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม :  มีส่วนได้เสียพเิศษในวาระท่ี 5 พิจารณาอนมุัติแต่งตัง้กรรมการแทน
กรรมการท่ีออกตามวาระ  

 
2. นายนพพร พิชา  อายุ 72 ปี 

 ต าแหน่ง  :  กรรมการอิสระ  
   ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 
   กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 ที่อยู่  :  เลขที่ 1168/91 ชั้น 30 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4  
   เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10120 
 ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม :  ไม่มีส่วนได้เสียพเิศษในวาระการประชุม 
 

3. นายไพบูลย์ คจุารีวณิช   อายุ 63 ปี 

 ต าแหน่ง  :  กรรมการอิสระ  
   กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 
 ที่อยู่  :  เลขที่ 1168/91 ชั้น 30 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4  
   เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10120 

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม :  มีส่วนได้เสียพเิศษในวาระท่ี 5 พิจารณาอนมุัติแต่งตัง้กรรมการแทน
กรรมการท่ีออกตามวาระ  

 
4. นายศราวุธ เมนะเศวต    อายุ 72 ปี 

 ต าแหน่ง  :  กรรมการอิสระ  
   กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 
 ที่อยู่  :  เลขที่ 1168/91 ชั้น 30 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4  
   เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10120 

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม :  มีส่วนได้เสียพเิศษในวาระท่ี 5 พิจารณาอนมุัติแต่งตัง้กรรมการแทน
กรรมการท่ีออกตามวาระ  

 
 หมายเหตุ : รายละเอยีดประวตักิรรมการอิสระ ปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 ตามสิง่ที่ส่งมาด้วย 2 
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ข้อปฏิบัติส ำหรับกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)  
และกำรมอบฉันทะ 

 
1.  กรณีท่ำนผู้ถือหุ้นมีควำมประสงค์เข้ำร่วมกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 

1.1  โปรดกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ที่
แนบมานี้ โดยขอให้ท่าน ระบุอีเมล (E-mail) และ หมำยเลขโทรศัพท์มือถือของท่ำนให้ชัดเจน ส ำหรับใช้

ในกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม พร้อมแนบส าเนาหลักฐานแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมดังนี้  
•  ส ำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดำ  
 ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัว

ข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง                                       
•  ส ำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 
 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งกรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อ

แล้ว พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ระบุในหัวข้อ “เอกสารประกอบการมอบฉันทะ”  

โดยท่านผู้ถือหุ้นต้องน าส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และ
หลักฐานแสดงตัวตนดังกล่าวข้างต้นให้กับบริษัทฯ ภำยในวันที่ 19 เมษำยน 2564 (กรณีส่งเอกสำรทำง
ไปรษณีย์) และ ภำยในวันที่ 26 เมษำยน 2564 (กรณีส่งเอกสำรทำงอีเมล (E-mail)) โดยผ่านช่องทางดังนี้   
•  ช่องทาง E-mail : komklid@cpi-th.com หรือ                                                                                                      
•  ช่องทางไปรษณีย์ :   
เลขานุการบริษัท  
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน)   
เลขที่ 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

1.2  เมื่อบริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และหลักฐาน
แสดงตัวตนตามข้อ 1.1 แล้ว บริษัทฯ จะด าเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่าน
การตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทฯ จะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผู้ใช้ (Password) พร้อม WebLink ใน
การเข้าสู่ระบบการประชุม E-Meeting  

ทั้งนี้ ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นงดให้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านกับผู้อื่น 
และในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 27 
เมษายน 2564 กรุณาติดต่อบริษัทฯ โดยทันททีี่เบอร์ 02-679-9166 ต่อ 300 

1.3  บริษัทฯ จะจัดส่งรายละเอียด ซึ่งได้แก่ ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไปให้ท่านทางอีเมล  
(E-mail) พร้อมจัดส่งคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-Meeting ไปพร้อมกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอให้ท่าน 
ผู้ถือหุ้นโปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-Meeting โดยละเอียด 

1.4 ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 29 เมษายน 2564 บริษัทฯ จะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตั้งแต่เวลา 13.00 น.  
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1.5  ส าหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-Meeting ท่านสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน 
“เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนส าหรับวาระใดๆ ระบบจะนับคะแนน
ของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ 

1.6  กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-Meeting ก่อนหรือระหว่างการประชุม 
กรุณาติดต่อ บริษัท ควิดแลบ จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-Meeting ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะ
ระบุช่องทางการติดต่อ บริษัท ควิดแลบ จ ากัด ไว้ในอีเมล (E-mail) ที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ 
(Password) ให้ท่าน  

 
2.  กรณีท่ำนผู้ถือหุ้นมีควำมประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 

ส าหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม E-Meeting ได้ด้วยตนเอง สามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้
บุคคลอื่น หรือ มอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมแทนท่านผู้ถือหุ้น  
•  นำยบรรพต หงษ์ทอง   อายุ 73 ปี 

ต าแหน่ง  :  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 ที่อยู่  :  บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน)   
   เลขที่ 1168/91 ชั้น 30 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10120 

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม :  มีส่วนได้เสียพเิศษในวาระท่ี 5 พิจารณาอนมุัติแต่งตัง้กรรมการแทน
กรรมการท่ีออกตามวาระ  

•  นำยนพพร พิชำ    อายุ 72 ปี 
 ต าแหน่ง  :  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง /  
    กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 ที่อยู่  :  บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน)   
   เลขที่ 1168/91 ชั้น 30 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10120 

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม :  ไม่มีส่วนได้เสียพเิศษในวาระการประชุม 

•  นำยไพบูลย์ คุจำรีวณิช    อายุ 63 ปี 
 ต าแหน่ง  :  กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 
 ที่อยู่  :  บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน)   
   เลขที่ 1168/91 ชั้น 30 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10120 

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม :  มีส่วนได้เสียพเิศษในวาระท่ี 5 พิจารณาอนมุัติแต่งตัง้กรรมการแทน
กรรมการท่ีออกตามวาระ  

•  นำยศรำวุธ เมนะเศวต     อายุ 72 ปี 
 ต าแหน่ง  :  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 
 ที่อยู่  :  บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน)   
   เลขที่ 1168/91 ชั้น 30 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10120 

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม :  มีส่วนได้เสียพเิศษในวาระท่ี 5 พิจารณาอนมุัติแต่งตัง้กรรมการแทน
กรรมการท่ีออกตามวาระ  
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ทั้งนี้ ขอใหท้่านผู้ถือหุ้นโปรดกรอกข้อมูลในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบ
ฉันทะ โดยสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) ตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น  

หรือในกรณีท่านผู้ถือหุ้นต้องการหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ค. ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบ
หนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์บริษัทฯ ที่ www.cpi-th.com  

โปรดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนส ำหรับกำรประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting), หนังสือ
มอบฉันทะ และ ส ำเนำเอกสำรประกอบกำรมอบฉันทะ ให้บริษัทฯ ภำยในวันที่ 19 เมษำยน 2564 (กรณีส่ง
เอกสำรทำงไปรษณีย์) และ ภำยในวันที่ 26 เมษำยน 2564 (กรณีส่งเอกสำรทำงอีเมล (E-mail)) ผ่านช่องทาง
ดังต่อไปนี้  

•  ช่องทาง E-mail : komklid@cpi-th.com หรือ                                                                                                      
•  ช่องทางไปรษณีย์ :   
เลขานุการบริษัท  
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน)   
เลขที่ 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120   

เอกสำรประกอบกำรมอบฉันทะ 
•  ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดำ  

1)  หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือ
ชื่อของผู้มอบฉันทะ และ ลงลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะ และ                              

2) ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ท่ียังไม่หมดอายุของทา่นผู้ถือหุ้น เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ  
บัตรประจ าตวัขา้ราชการ หรือ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง และ                          

3) ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ 
บัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

•  ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล    
1)  หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือ

ชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เป็นผู้มอบฉันทะ และ ลงลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะ และ 
2) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิตบิุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองส าเนาโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) 

และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติ
บุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น และ  

3)  ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ เช่น 
บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ หรือ  หนังสือเดินทาง และลงลายมือชื่อ
รับรองส าเนาถูกต้อง และ                                                                                                                                               

4) ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ 
บัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

 
 
 

http://www.cpi-th.com/
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•  กรณีผู้ถือหุน้เปน็นกัลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งใหค้ัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับ
ฝำกและดูแลหุน้  
1)  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และ ลง

ลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะ และ 
2) ส าเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคล และเอกสารเพิ่มเติมดังนี้  

2.1)  หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบ
ฉันทะแทน 

2.2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 
และ 

3) ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ 
บัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานท่ีได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดง
เอกสารค าแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองค าแปลโดยผู้ถอืหุ้น หรือโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลท่ี
เป็นผู้ถือหุ้น 

3.  ช่องทำงส ำหรับผู้ถือหุ้นในกำรส่งค ำถำมที่เกี่ยวกับวำระที่จะพิจำรณำในกำรประชุม E-Meeting มีดังนี้                                                                                                                     
3.1  ในระหว่างการประชุม E-Meeting ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมสามารถส่งค าถามผ่านระบบการประชุม E-Meeting 
3.2  ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งค าถามล่วงหน้าให้บริษัทฯ ก่อนวันประชุม E-Meeting โดยส่งแบบฟอร์มส่งค าถาม

ล่วงหน้าให้แก่บริษัทฯ ภายในวันที่ 19 เมษำยน 2564 ผ่านช่องทางต่อไปนี ้
•  ช่องทาง E-mail : komklid@cpi-th.com หรือ                                                                                                      
•  ช่องทางไปรษณีย์ :   
เลขานุการบริษัท  
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน)   
เลขที่ 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120   

  หลักเกณฑ์กำรส่งค ำถำมล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุน้ 
 คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งปรากฏเป็นรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่บริษัทฯ ได้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
เข้าร่วมประชุมในวันศุกร์ท่ี 12 มีนาคม 2564 

 เนื้อหาของค าถามต้องเกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 หรือ เป็นข้อมูลอื่นที่ส าคัญ
ของบริษัทฯ 
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แบบฟอร์มลงทะเบียนส ำหรับกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 
Registration Form for attending the Annual General Meeting of Shareholder No.1/2021 via Electronic Meeting  

(E-Meeting) 

 วันที่................ เดือน................................... พ.ศ............................... 
 Date  Month Year 

ข้าพเจ้า................................................................................................................... สัญชาติ.................................................................. 
I/We Nationality 

อยูบ่้านเลขที่.................................. ถนน............................................................. ต าบล/แขวง.................................................................. 
Address Road Tambol/Khweng 

อ าเภอ/เขต........................................................... จังหวัด..................................................... รหัสไปรษณีย์............................................. 
Amphur/Khet Province Post code 

โทรศัพท์มือถือ..........................................................................  อีเมล.................................................................................................... 
Mobile phone number E-mail 

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน  ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน)  (“บริษัทฯ”) โดยถือหุ้น 
As a shareholder of Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited (“The Company”) holding  

จ านวนรวมทั งสิ น........................................................................................ หุ้น  
A total of  Share(s) 

ขอยืนยันว่าจะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น ครั งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)  
ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดย 
hereby confirm to attend the Annual General Meeting No.1/2021 via E-Meeting on Thursday,  April 29, 2021 at 14.00 hours by  

เข้าร่วมประชุม E-Meeting ด้วยตนเอง และขอให้บรษิัทฯ จัดส่ง Weblink ส าหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 
พร้อม ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหสัผูใ้ช้ (Password) มายังอีเมลข้าพเจ้า  E-mail : ........................................................................... 
I hereby confirm to attend the meeting via E-Meeting. Please send a Weblink for attending the E-Meeting, Username and 
Password to my E-mail.  

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ (นาย/นาง/นางสาว) ......................................................................................เข้าร่วมประชุม 
E-Meeting แทนขา้พเจ้า 
I hereby confirm to appoint Independent Directors (Mr./Mrs./Ms) to attend the 
meeting on my behalf via E-Meeting.  

มอบฉันทะให้ นาย/นาง/นางสาว ...............................................................................................................................เข้าร่วมประชุม 
E-Meeting แทนขา้พเจ้า และขอใหบ้รษิัทฯ จัดส่ง Weblink ส าหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) พร้อม ช่ือผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) มายังอีเมลของผู้รับมอบฉันทะ E-mail : .............................................................................. 
I hereby confirm to appoint (Mr./Mrs./Mrs.)  to attend the 
meeting on my behalf via E-Meeting. Please send a Weblink for attending the E-Meeting, Username and Password to 
his/her E-mail.  

 
 
ลงนาม/Signed                     ผู้มอบฉันทะ/Shareholder 
 (                 ) 

  

 

ลงนาม/Signed       ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
 (                  ) 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) 
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 

PROXY FORM A (SIMPLE FORM) 
According to Regulation of Department of Business Development Re : Form of Proxy (No.5) B.E.2550 

----------------------------------------------- 

 เขียนที่................................................................................................
Written at 

 
 วันที่......................เดือน....................................พ.ศ............................

Date                      Month                                  Year 
(1) ข้าพเจ้า................................................................................................................. สัญชาติ........................................................................... 

I/We                                                                                             Nationality 
อยู่บ้านเลขที่......................................ถนน..............................................................ต าบล/แขวง...................................................................... 
with address at                    Road                                                            Sub-District 
อ าเภอ/เขต.....................................................................จังหวัด.........................................................รหัสไปรษณีย์......................................... 
District                                                                          Province                                                 Postal Code 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน  ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทั งสิ นรวม................................................................หุ้น 
being a shareholder of the Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited holding the total amount of share(s) 
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....................................................................................................................................เสยีง ดงันี  
with the voting rights of vote(s) as follows; 
หุ้นสามัญ.................................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.......................................................เสียง 
ordinary share  share(s) with the voting rights of vote(s) 
หุ้นบุริมสิทธิ..............................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.......................................................เสียง 
preferred share share(s) with the voting rights of vote(s) 

(3) ขอมอบฉันทะให ้/ do hereby appoint either one of the following persons: 
(1) ชื่อ....................................................................................อายุ.............................ปี อยู่บ้านเลขที่........................................ 

Name                          Age                      Years with address at 
ถนน..................................................... ต าบล/แขวง................................................ อ าเภอ/เขต.......................................... 
Road                                                    Sub-District                                                District 
จังหวัด.................................................. รหัสไปรษณีย์.................................................... หรือ 
Province                                                Postal Code or 

(2) ชื่อ....................................................................................อายุ.............................ปี อยู่บ้านเลขที่........................................ 
Name                          Age                      Years with address at 
ถนน..................................................... ต าบล/แขวง................................................ อ าเภอ/เขต.......................................... 
Road                                                    Sub-District                                                District 
จังหวัด.................................................. รหัสไปรษณีย์.................................................... หรือ 
Province                                                Postal Code or 

(3) ชื่อ....................................................................................อายุ.............................ปี อยู่บ้านเลขที่........................................ 
Name                          Age                      Years with address at 
ถนน..................................................... ต าบล/แขวง................................................ อ าเภอ/เขต.......................................... 
Road                                                    Sub-District                                                District 
จังหวัด.................................................. รหัสไปรษณีย์....................................................  
Province                                                Postal Code  

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปน็ผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั งที่ 1/2564 
วันพฤหัสบดทีี่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั น ณ ห้องประชุม บริษัท ชุมพร
อุตสาหกรรมน  ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั น 30 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย  
As only one of my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2021 to be 
held on Thursday, April 29, 2021 at 14.00 hours via E-Meeting only at Meeting Room of Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited 
at 1168/91 30th floor, Lumpini Tower, Rama IV Road, Thun Mahamek, Sathorn, Bangkok 10120 or at any adjournment thereof. 
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนั นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ  
For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me / us in all respects. 

    ลงนาม/Signed................................................................................ผู้มอบฉันทะ/Shareholder 
                                              (...............................................................................) 
    ลงนาม/Signed................................................................................ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
      (...............................................................................) 
    ลงนาม/Signed................................................................................ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
      (...............................................................................) 
    ลงนาม/Signed................................................................................ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
      (...............................................................................) 
หมายเหตุ/Remarks ; ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุ้นใหผู้้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ / The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to 
attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately. 

ปิดอากร
แสตมป์ 
20 บาท 
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(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

Proxy (Form B.) 
  
เขียนท่ี........................................................................................ 
Written at 

 วันท่ี................................เดือน....................................พ.ศ........................... 
 Date                        Month                             Year 
(1) ข้าพเจ้า................................................................................... .......สัญชาติ...................................................................................... 

I/We                                                                                              Nationality 
อยู่บ้านเลขท่ี.............................ถนน.............................................................................ต าบล/แขวง..................................................
With address at                      Road                                                                           Sub-District 
อ าเภอ/เขต......................................................................จังหวัด......................................................รหัสไปรษณีย์............................. 
District                                                             Province                                          Postal Code 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน  ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทั งสิ นรวม..................................................หุ้น  
 being a shareholder of the Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited holding the total amount of            share(s) 
 และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.................................................................เสียง ดังนี  

shares with the voting rights of  votes as follows; 

 หุ้นสามัญ...............................................หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ........................................เสียง 
 ordinary share share(s) with the voting rights of vote    
 หุ้นบุริมสิทธิ............................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.........................................เสียง 

preferred share share(s) with the voting rights of vote 
(3) ขอมอบฉันทะให้ / do hereby appoint either one of the following persons:  

(รายช่ือกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) / (Independent Directors Proposed by the company to 
Act as Proxy for shareholders are in enclosure 7) 

 (1) ชื่อ..........................................................................................อายุ..................ปี อยู่บ้านเลขท่ี.............................................
Name                                                      Age         Years  with address at                                         
ถนน................................................. ต าบล/แขวง................................................. อ าเภอ/เขต...............................................
Road                                               Sub-District                                               District 
จังหวัด............................................. รหัสไปรษณีย์..............................................  หรือ 
Province                                           Postal Code or 

 (2) ชื่อ...................................................................... ....................อายุ..................ปี อยู่บ้านเลขท่ี.............................................
Name                                                      Age         Years  with address at                                         
ถนน................................................. ต าบล/แขวง................................................. อ าเภอ/เขต.... ...........................................
Road                                               Sub-District                                               District 
จังหวัด............................................. รหัสไปรษณีย์..............................................  หรือ 
Province                                           Postal Code or 

 (3) ชื่อ...................................................................... ....................อายุ..................ปี อยู่บ้านเลขท่ี.............................................
Name                                                      Age         Years  with address at                                         
ถนน................................................. ต าบล/แขวง................................................. อ าเภอ/เขต...............................................
Road                                               Sub-District                                               District 
จังหวัด............................................. รหัสไปรษณีย์..............................................   
Province                                           Postal Code  

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปน็ผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั งที่ 
1/2564 วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั น ณ ห้องประชุม บริษัท 
ชุมพรอุตสาหกรรมน  ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั น 30 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย  
As only one of my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2021 to be 
held on Thursday, April 29, 2021 at 14.00 hours via E-Meeting only at Meeting Room of Chumporn Palm Oil Industry Public Company 
Limited at 1168/91 30th floor, Lumpini Tower, Rama IV Road, Thun Mahamek, Sathorn, Bangkok 10120 or at any adjournment thereof. 
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนั นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ  
For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me / us in all respects. 

 



   

 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั งนี  ดังนี  
I authorize my Proxy to cast the votes according to my intentions as follows:  
   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)  The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion  
   (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี   

(b)  The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั งที่ 1/2563 
Agenda 1  To adopt the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders No.1/2020 

    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง  
   Approve   Disapprove                 Abstain  

วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานและรายงานประจ าปี 2563 
Agenda 2  To acknowledge the Company’s performance and Annual Report year 2020 

เนื่องจากวาระนี เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน 
As this item is for information to shareholders, there will be no voting. 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ส าหรับปีสิ นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
Agenda 3  To consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 2020 

    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง  
   Approve   Disapprove                 Abstain  

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลและจัดสรรก าไรประจ าปี 2563 
Agenda 4  To consider and approve the dividend payment and statutory legal reserve for year 2020 

    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง  
   Approve   Disapprove                 Abstain  

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
Agenda 5  To consider and elect the directors in replacement of those to be retired by rotation 

  การแต่งต้ังกรรมการทั้งชุด 
To elect all directors 

      เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง  
             Approve  Disapprove Abstain     

  การแต่งต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 
To elect each director individually 

  (1) ชื่อกรรมการ นายบรรพต หงษ์ทอง         
    Name of Director Mr.Banphot Hongthong      

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง  
         Approve Disapprove  Abstain               

  (2) ชื่อกรรมการ นายไพบูลย์ คุจารีวณิช             
    Name of Director Mr.Paiboon Kujareevanich 

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง  
         Approve Disapprove  Abstain  

  (3) ชื่อกรรมการ นายศราวุธ เมนะเศวต               
    Name of Director Mr.Saravut Menasavet 

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง  
         Approve Disapprove  Abstain  

  (4) ชื่อกรรมการ นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์               
    Name of Director Mr.Rachoj Tawintermsup  

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง  
         Approve Disapprove  Abstain               
              
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและเบี ยประชุมกรรมการ 
Agenda 6  To consider and approve remuneration and meeting allowance for director 

    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง  
   Approve   Disapprove                 Abstain 
 
 
 



   

 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน 
Agenda 7  To consider and appoint the auditors and fix their audit fee 

    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง  
   Approve   Disapprove                 Abstain   

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) 
Agenda 8  To consider and approve the amendment of the Company’s Memorandum of Association Clause 3. (Objective) 

    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง  
   Approve   Disapprove                 Abstain  

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
Agenda 9  To consider other issues (if any) 

    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง  
   Approve   Disapprove                 Abstain  

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั นไม่ถูกต้อง
และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the 
vote of the Shareholder.    

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด  
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
In case I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter 
other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to 
consider and vote the matter on my behalf as the Proxy deems appropriate. 
กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้
ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me in all respects 
except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form. 

 
 ลงนาม/Signed                     ผู้มอบฉันทะ/Shareholder 

(                 ) 

 ลงนาม/Signed       ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
(                  ) 

 ลงนาม/Signed       ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
(                  ) 

 ลงนาม/Signed       ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
(                  ) 

หมายเหตุ / Remark 

1. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate 
the number of shares to several proxies to vote separately.  

2. วาระเลือกตั งกรรมการสามารถเลือกตั งกรรมการทั งชุดหรือเลือกตั งกรรมการเป็นรายบุคคล 
In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director 
individually. 

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in 
the Regular Continued Proxy Form B as enclosed. 

 
 
 
 
 
 
 

ปิดอากร
แสตมป์ 
20 บาท 



   

 
 

ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 
REGULAR CONTINUED PROXY FORM B 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน) 
Authorization on behalf of the Shareholder of Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited 

 
 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั งที่ 1/2564 วันพฤหัสบดีท่ี 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เพียงรูปแบบเดียวเท่านั น ณ ห้องประชุม บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน  ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 1168/91 อาคารลุมพินี  
ทาวเวอร์ ชั น 30 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
 For the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2021 to be held on Thursday, April 29, 2021 at 14.00 hours via  
E-Meeting only at Meeting Room of Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited at 1168/91 30th floor, Lumpini Tower, 
Rama IV Road, Thun Mahamek, Sathorn, Bangkok 10120 or at any adjournment thereof. 
 

วาระที่     เรื่อง           
Agenda  Re :  
 

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง  
 Approve            Disapprove                                         Abstain                    
 

วาระที่     เรื่อง           
Agenda  Re :  
 

 เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง  
Approve           Disapprove                                          Abstain                    

 

วาระที่     เรื่อง           
Agenda  Re :  
 

   เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง  
  Approve Disapprove                  Abstain                    
 
วาระที่     เรื่อง           
Agenda  Re :  
 

 เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง  
         Approve           Disapprove                 Abstain                    
 
วาระที่     เรื่อง           
Agenda  Re :  
 

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง  
        Approve           Disapprove                 Abstain                    
 



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 9 (ค) 
Enclosure No.9 (C) 

 

 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้ 
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550  
PROXY FORM C (FOR FOREIGN SHAREHOLDER 

APPOINTING CUSTODIAN IN THAILAND) 
According to Regulation of Department of Business Development 

Re: Form of Proxy (No.5) B.E.2550. 
 

เขียนท่ี................................................................... 
Written at 
วันท่ี..............เดือน............................พ.ศ............... 
Date            Month                          Year 

(1) ข้าพเจ้า................................................................................... ........................  สัญชาติ........................................................... 
I / We  Nationality 

ส านักงานตั้งอยู่เลขท่ี................................ ถนน.................................................  ต าบล/แขวง..................................................... 
with address at                                       Road                                                 Sub-District                                         

อ าเภอ/เขต.............................................. จังหวัด...................................... .......  รหัสไปรษณีย์.................................................. 
District                                                    Province                                            Postal Code 

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ........................................................................................... 
Acting as the custodian for 

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนท้ังสิ้นรวม...............................................หุ้น 
Being a shareholder of the Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited holding the total amount of             share(s)   

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ........................................................เสียง ดังนี้ 
with the voting rights of votes as follows; 

หุ้นสามัญ.................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.......................................เสยีง 
ordinary share  share(s) with the voting rights of votes 

หุ้นบุริมสิทธิ..............................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.......................................เสยีง 
preferred share share(s) with the voting rights of votes 

(2) ขอมอบฉันทะให้ / do hereby appoint either one of the following persons: 

(1) ชื่อ............................................................................................................ อายุ..........................ปี  
Name                                                                                                        Age                        Years 

อยู่บ้านเลขท่ี....................................... ถนน................................................ ต าบล/แขวง............................ ................ 
with address at                                  Road                                               Sub-District 

อ าเภอ/เขต......................................... จังหวัด............................................. รหัสไปรษณีย์.......................................หรอื 
District                                               Province                                           Postal Code                                      or 

(2) ชื่อ............................................................................................................ อายุ................. .........ป ี
Name                                                                                                        Age                        Years 

อยู่บ้านเลขท่ี....................................... ถนน................................................ ต าบล/แขวง.......... .................................. 
with address at                                  Road                                               Sub-District 

อ าเภอ/เขต......................................... จังหวัด....................................... ...... รหัสไปรษณีย์.......................................หรอื 
District                                               Province                                           Postal Code                                      or 

(3) ชื่อ......................................................................... ................................... อายุ..........................ปี 
Name                                                                                                        Age                        Years 

อยู่บ้านเลขท่ี....................................... ถนน................................................ ต าบล/แขวง............................................  
with address at                                  Road                                               Sub-District 

อ าเภอ/เขต......................................... จังหวัด............................................. รหัสไปรษณีย์....................................... 
District                                               Province                                           Postal Code                                      



 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปน็ผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 
วันพฤหัสบดทีี่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านัน้ ณ ห้องประชุม บริษัท ชุมพร
อุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ช้ัน 30 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย  
As only one of my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2021 to be 
held on Thursday, April 29, 2021 at 14.00 hours via E-Meeting only at Meeting Room of Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited 
at 1168/91 30th floor, Lumpini Tower, Rama IV Road, Thun Mahamek, Sathorn, Bangkok 10120 or at any adjournment thereof. 
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ  
For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me / us in all respects. 

 (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังน้ี 
I / We authorize my / our Proxy to attend and cast the votes as follows:  

 มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นท้ังหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
The Proxy is authorized for all shares held and entitled to vote. 

 มอบฉันทะบางส่วน คือ 
The Proxy is authorized for certain shares as follows: 
 หุ้นสามัญ.............................................หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....................................เสยีง 

ordinary share                       shares, entitling to vote                                         votes 
 หุ้นบุริมสิทธิ..........................................หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....................................เสยีง 

preferred share                      shares, entitling to vote                                        votes 

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ท้ังหมด........................................เสียง 
Total entitled vote                                                            votes 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังน้ี 
I / We authorize my / our Proxy to cast the votes according to my / our intention as follows:  

วาระที่  1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 
Agenda 1   To adopt the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders No.1/2020. 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

     เห็นด้วย........................เสียง  ไม่เห็นด้วย..........................เสียง  งดออกเสียง..................เสียง 
Approve                      votes  Disapprove               votes  Abstain                       votes 

วาระที่  2 รับทราบผลการด าเนินงานและรายงานประจ าปี 2563 
Agenda 2   To acknowledge the Company’s performance and Annual Report year 2020. 

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน 
As this item is for information to shareholders, there will be no voting. 

วาระที่  3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
Agenda 3   To consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 2020.      

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

     เห็นด้วย........................เสียง  ไม่เห็นด้วย..........................เสียง  งดออกเสียง..................เสียง 
Approve                      votes  Disapprove               votes  Abstain                       votes 

วาระที่  4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลและจัดสรรก าไรประจ าปี 2563 
Agenda 4   To consider and approve the dividend payment and statutory legal reserve for year 2020. 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

     เห็นด้วย........................เสียง  ไม่เห็นด้วย..........................เสียง  งดออกเสียง..................เสียง 
Approve                      votes  Disapprove               votes  Abstain                       votes 

 



 

 

วาระที่  5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
Agenda 5  To consider and elect the directors in replacement of those to be retired by rotation. 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

 

      การแต่งตั้งกรรมการท้ังชุด / To elect all directors. 

      เห็นด้วย........................เสียง  ไม่เห็นด้วย.......................เสียง  งดออกเสียง......................เสียง 
Approve                votes  Disapprove                votes  Abstain                        votes 

 

      การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / To elect each director individually. 
      (1)  ชื่อกรรมการ นายบรรพต หงษ์ทอง        

Name of Director Mr.Banphot Hongthong   

      เห็นด้วย........................เสียง  ไม่เห็นด้วย.......................เสียง  งดออกเสียง......................เสียง 
Approve                votes  Disapprove                votes  Abstain                        votes 

      (2)  ชื่อกรรมการ นายไพบูลย์ คุจารีวณิช         
Name of Director Mr.Paiboon Kujareevanich   

      เห็นด้วย........................เสียง  ไม่เห็นด้วย.......................เสียง  งดออกเสียง......................เสียง 
Approve                votes  Disapprove                votes  Abstain                        votes 

      (3)  ชื่อกรรมการ นายศราวุธ เมนะเศวต           
Name of Director Mr.Saravut Menasavet   

      เห็นด้วย........................เสียง  ไม่เห็นด้วย.......................เสียง  งดออกเสียง......................เสียง 
Approve                votes  Disapprove                votes  Abstain                        votes 

      (4)  ชื่อกรรมการ นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์           
Name of Director Mr.Rachoj Tawintermsup 

      เห็นด้วย........................เสียง  ไม่เห็นด้วย.......................เสียง  งดออกเสียง......................เสียง 
Approve                votes  Disapprove                votes  Abstain                        votes 

วาระที่  6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ 
Agenda 6   To consider and approve remuneration and meeting allowance for director. 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

     เห็นด้วย........................เสียง  ไม่เห็นด้วย..........................เสียง  งดออกเสียง..................เสียง 
Approve                      votes  Disapprove               votes  Abstain                       votes 

วาระที่  7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน 
Agenda 7   To consider and appoint the auditors and fix their audit fee. 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

     เห็นด้วย........................เสียง  ไม่เห็นด้วย..........................เสียง  งดออกเสียง..................เสียง 
Approve                      votes  Disapprove               votes  Abstain                       votes 

วาระที่  8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) 
Agenda 8   To consider and approve the amendment of the Company’s Memorandum of Association Clause 3 (Objective) . 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

     เห็นด้วย........................เสียง  ไม่เห็นด้วย..........................เสียง  งดออกเสียง..................เสียง 
Approve                      votes  Disapprove               votes  Abstain                       votes 



 

วาระที่  9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
Agenda 9 To consider other issues (if any) 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

     เห็นด้วย........................เสียง  ไม่เห็นด้วย..........................เสียง  งดออกเสียง..................เสียง 
Approve                      votes  Disapprove               votes  Abstain                       votes 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกต้อง
และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 
Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote 
of the Shareholder. 

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด  
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
In case I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter 
other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider 
and vote the matter on my / our behalf as the Proxy deems appropriate. 

 กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ  
ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
For any act performed by the Proxy at the Meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me / us in all respects 
except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form. 

 ลงนาม/Signed............................................................ผู้มอบฉันทะ/Shareholder 

     (  ) 

 ลงนาม/Signed............................................................ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

    ( ) 

 ลงนาม/Signed............................................................ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

 ( ) 

 ลงนาม/Signed............................................................ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

    ( ) 
หมายเหตุ/Remark; 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ีใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ถือหุ้นท่ีปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) 

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่าน้ัน 
 This Proxy Form C shall be applicable only for the Shareholders listed in the share register book as the foreign investors 

appointing the Custodian in Thailand. 
2. หลักฐานท่ีต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 
 The following documents shall be attached with this Proxy Form: 
 (1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

Power of Attorney from a shareholder authorizing a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.  
 (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

Letter certifying that the person signing the Proxy Form is authorized to engage in custodian business. 
3. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate 
the number of shares to several proxies to vote separately. 

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการท้ังชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either nominated directors as a whole or elect each 

nominated director individually. 
5. ในกรณีท่ีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือ

มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
In case there are agenda other than the agenda specified above, the additional statement can be specified by the 
Shareholder in the Regular Continued Proxy Form C as enclosed. 

ปิดอาการ
แสตมป ์
20 บาท 



 

 

ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. 
REGULAR CONTINUED PROXY FORM C 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน) 
Authorization on behalf of the Shareholder of the Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited 

 
 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 วันพฤหัสบดีท่ี 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เพียงรูปแบบเดียวเท่าน้ัน ณ ห้องประชุม บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30 
ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
 For the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2021 to be held on Thursday, April 29, 2021 at 14.00 hours via  
E-Meeting only at Meeting Room of Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited at 1168/91 30th floor, Lumpini Tower, 
Rama IV Road, Thun Mahamek, Sathorn, Bangkok 10120 or at any adjournment thereof. 

------------------------------------- 
 
  วาระที่............................. เรือ่ง.................................................................................. ............. 
  Agenda                            Re :  
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instruction: 
    เห็นด้วย..................เสียง  ไม่เห็นด้วย..................เสียง  งดออกเสียง..................เสียง 
    Approve                votes Disapprove                votes  Abstain                       votes 

  วาระที่............................. เรือ่ง...............................................................................................  
  Agenda                            Re : 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instruction: 
    เห็นด้วย..................เสียง  ไม่เห็นด้วย..................เสียง  งดออกเสียง..................เสียง 
    Approve                votes Disapprove                votes  Abstain                       votes 

  วาระที่............................. เรือ่ง........................... .................................................................... 
  Agenda                            Re : 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instruction: 
    เห็นด้วย..................เสียง  ไม่เห็นด้วย..................เสียง  งดออกเสียง..................เสียง 
    Approve                votes Disapprove                votes  Abstain                       votes 
 
 




